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                                                               RESUMO 

A psicomotricidade está presente em todos os aspectos que envolvem ao 

desenvolvimento da motricidade do ser. Considerada como pilar principal em termos de 

aprendizagem. Os principais aspectos da psicomotricidade são construção espacial, 

desenvolvimento corporal, lateralidade, pré-escrita e entre outros aspectos. Dessa forma, 

a criança que exibe dificuldades ou má formação do aspecto motor, poderá encontrar 

obstáculos perante as noções de espaço e formação de ideias, e também obter problemas 

em termos de escrita e leitura. A instituição escolar tem o papel fundamental de 

proporcionar as crianças uma estrutura adequada com profissionais capacitados que 

possam auxiliar e desenvolver os aspectos psicomotores das crianças, pois é na 

educação infantil, nos primeiros anos que a criança aprende e compreende o espaço em 

que vive, dessa forma a mesma integra em seu desenvolvimento as melhores formas e 

suas principais necessidades de se desenvolver. O presente artigo, objetiva conhecer o 

desenvolvimento psicomotor de uma criança com Síndrome de Down no contexto 

escolar e busca verificar o comportamento e os aspectos nos quais a criança apresenta 

maior facilidade no desenvolvimento psicomotor durante as atividades programadas em 

sala de aula. Através de autores como Schwartzman, Stainback e Oliveira busca-se 

aprofundar tal temática, além de um estudo de caso para levantar as evidências 

identificadas perante determinada situação ou problema, para que os educadores possam 

intervir e ou contribuir no processo de ensino aprendizagem das crianças com síndrome. 

Este estudo está dividido no desenvolvimento motor e na criança com Síndrome de 

Down no ambiente escolar, ressaltando a importância da inclusão social da criança 

portadora no ambiente escolar. Através desta pesquisa, tornou-se possível constatar que 

quanto mais o portador da Síndrome de Down interage com o meio e desenvolve seus 

aspectos psicomotores, melhor é o seu desempenho frente as atividades propostas, 

dentro do processo de ensino aprendizagem. Constatou-se que a educação escolar de 

crianças com Síndrome de Down é de grande importância e é determinante, inclusive o 

processo de estimulação inicial. Compete ao professor trabalhar pedagogicamente, 

desenvolvendo capacidades de praticarem atividades diárias, sobretudo a interação com 

professores e colegas de classe. Para isso, profissional especializado e cuidados 

especiais devem ser tidos como prioridades a fim de facilitar e possibilitar um maior 

rendimento e desenvolvimento educacional dos portadores de tal síndrome. 
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