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INTRODUÇÃO
.

O desenvolvimento motor se refere ao

amadurecimento do controle sobre os diferentes

músculos, como podemos trabalhar o

desenvolvimento em cada organismo. Através de

atividades como, por exemplo, levá-las para andar

de bicicleta, brincar, fazer atividades físicas. Com

a chegada da pandemia o mundo parou, a

sociedade teve que se afastar, preservar-se, e se

privar de muitas coisas. É um algo diferente como

ficou mais conhecido "o novo normal", afetou toda

uma sociedade que teve que se habituar e se

adaptar com muitas coisas desde a parte cotidiana

até as coisas mais extravagantes, como o uso de

máscara, álcool em gel, fechamento do comércio

e é claro os das escolas.

Figura 01: Estímulos em Tempos de Pandemia

Fonte: https://www.informasus.ufscar.br/estimulacao-do-desenvolvimento-

infantil-e-a-pandemia/

Muitos problemas foram gerados ,afetando o

desenvolvimento das crianças, com o fechamento

das escolas e o afastamento de ambientes com

grande espaços para se exercitar, (já que muitas

crianças vivem em apartamentos ou em casas que

não possuem quintal) e também a privação de

socialização com outras crianças elas passaram a

não ter o mesmo convivo com o brincar sempre e

mesmo porque não podiam ir brincar na rua , e em

parques. Segue dados de uma pesquisa feita com

crianças de 08 e 09 anos , em um escolinha de

futebol.

DESENVOLIMENTO MOTOR EM TEMPOS DE PANDEMIA

Observar e analisar os comportamentos e

desenvolvimento motor das crianças durante

e pós a pandemia. Para que possamos tentar

ajudá-los no desenvolvimento e com isso

amenizar as dificuldades que possam ter

futuramente. Também analisar as diferenças

entre as crianças que têm a oportunidade e o

incentivo de trabalhar a parte motora e

crianças que perderam isso com o

fechamento de escolas e locais públicos.

Apesar da pandemia ser um

acontecimento recente e poucos estudos

existirem sobre os impactos na vida das

pessoas, já é possível observar na voltas

as aulas como as crianças vem se

comportando de forma diferente e

apresentando dificuldades em muitos

aspectos. Foi utilizado pesquisas

baseadas em dados recolhidos nas

escolas e depoimentos dados pelos pais

e professores ao observarem como os

filhos e alunos estão se comportando e

lidando com tudo o que vem

acontecendo.

Constatou-se a grande importância da

família no desenvolvimento infantil em

tempos de pandemia. É imprescindível

levar em conta o meio que a criança está

inserida, como é sua rotina sem a ida a

escola, também a individualidade de

cada criança. Portanto, independente da

situação que está vivenciando, é

fundamental o estímulo para um

desenvolvimento saudável.

Os dados obtidos pelo teste das habilidades

motoras foram analisados e comparados por

média e desvio de padrão. Os alunos que se

mantiveram na escolinha desde o início da

pandemia obtiveram resultados superiores aos

alunos que retornaram há menos de dois

meses para as atividades da mesma. Este

estudo quantitativo descritivo que teve como

participantes 10 alunos com idades entre oito

e nove anos, matriculados na escolinha de

futebol Greminho Cruz Alta, da cidade de Cruz

Alta, Rio Grande do Sul, no ano de 2020.

OBJETIVO

Figura 02: Rotina no Desenvolvimento Infantil

Fonte: https://www.informasus.ufscar.br/estimulacao-do-

desenvolvimento-infantil-e-a-pandemia/

METODOLOGIA

RESULTADO

Figura 03: Desenvolvimento Infantil

Fonte: https://www.ninhosdobrasil.com.br/piaget-desenvolvimento-

infantil
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