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ROSIMAR CAROLINO DA SILVA TOBIAS 

ASSESSORA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO ESPECIAL SME 

Dentro da Educação Especial acredito que este curso veio esclarecer e auxiliar os 

professores das Classes Especiais e Salas de Recursos, uma vez que o enfoque do 

mesmo foi a Psicomotricidade e Educação Baluartes, para uma aprendizagem 

significativa e de qualidade. Acredito que os professores puderam tirar suas dúvidas 

quanto ao desenvolvimento das crianças e suas dificuldades, respeitando a 

individualidade de cada um. O profissional desta área deverá ter um olhar diferenciado 

para este alunado, uma vez que se faz necessário uma intervenção pedagógica diária. 

A abordagem dos conteúdos foi de uma linguagem simples e prática, as atividades 

vieram de encontro as necessidades dos alunos. 

Os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso continuam a serem aplicados nas 

práticas desses profissionais de educação, com isso ampliou-se seus conhecimentos e 

suas expectativas foram atingidas. 
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LUCIMAR CHAVES 

PROFESSORA CMEI ETELVINA FRANÇA MACHADO  - TURMA INF.3 

Este curso foi muito esclarecedor e tornou a minha prática como professor melhor. Me 

ajudou a ver com outros olhos meu aluno ( a ) no dia-a-dia, em sala de aula , a 

observar aquele aluno quietinho,  desatento e  distraído, ou aquele que é inquieto; o 

que realiza as atividades, em especial o aluno ( a ) que não consegue  realizar as 

atividades que são propostas dentro da série em que o mesmo se encontra. 

As atividades do curso me permitiram trabalhar melhor com todos eles, respeitando a 

individualidade de cada um. 

Atividades estas que  auxiliam: no desenvolvimento motor, percepção visual, atenção 

e discriminação visual, etc, com o objetivo de prepara-los para a alfabetização. 

Tanto a teoria, quanto a prática foi de grande valia, pois este curso tornou a minha 

prática ainda melhor, pois procuro utilizar esses conhecimentos adquiridos no meu 

dia-a-dia em sala de aula. 

Hoje procuro observar melhor o meu aluno desatento, distraído, o inquieto e mesmo 

o que realiza as atividades. Com o curso foi possível ampliar os meus conhecimentos 

e com isto minhas expectativas foram atingidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRICIA GONZAGA 

PROFESSORA CMEI ETELVINA FRANÇA MACHADO  -  TURMA INF.2 

A formação atingiu seu objetivo mostrou a importância da educação infantil, as 

atividades e estudos realizados vieram de encontro com minhas expectativas. 

A abordagem teórica foi bem clara e suficiente pois mostrou algumas formas de 

trabalhar com nossas crianças. 

O que aprendi nessa formação continuo aplicando em minha sala de aula e vem sendo 

bem interessante acompanhar o desenvolvimento das crianças, podendo auxiliar de 

fora mais atuante e segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELIANA CARDOSO TOBIAS 

PROFESSPRA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA DA SILVA – INF.4 

A Formação de Psicomotricidade e Educação Baluartes para uma Aprendizagem 

significativa e de qualidade continua sendo muito importante para o 

desenvolvimento do nosso trabalho em sala de aula, nos auxiliando em nossas 

práticas. 

Esta Formação trouxe muitos conhecimentos significativos que foram e são aplicados 

em toda a Educação Infantil. 

Portanto, a Formação contribuiu imensamente para a aprendizagem de nossas 

crianças, pois nos fez refletir sobre uma aprendizagem significativa e repensar as 

nossas práticas, sempre nos motivando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LORENA CARNELOSSI 

PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI ETELVINA FRANÇA MACHADO 

A formação continuada ofertada para os docentes da Educação Infantil em 2018 pela 

Secretária de Educação do Município de Santa Mariana –PR  intitulada  “ Formação 

Psicomotricidade e Educação – Baluartes para uma aprendizagem significativa de 

qualidade” atingiu minhas expectativas teórico prática. Durante os encontros o que 

chamou mais a minha atenção, portanto elenco como aspecto proveitoso, foi a 

interação entre os professores,  principalmente no que se remete aos momentos de 

aprendizagens coletivas e  troca de saberes experienciais e pedagógicos. 

O objetivo foi identificar e intervir com todos os alunos de forma dinâmica e 

sistematizada por meio de atividades variadas, desta forma nas discussões em grupos 

os professores tiveram momentos de interação e discussão sobre a aplicação e 

desenvolvimento das atividades em sala. 

Sabe-se que quando há mediação da aprendizagem e um direcionamento das 

atividades propostas os resultados são positivos. As tarefas para intervenção 

continham aspectos base considerados essenciais para cada nível da educação 

infantil envolvendo os aspectos motores, sociais, psicológicos e cognitivos.  

A abordagem dos estudos é de base sociointeracionista, decorrente das teorias 

psicológicas de Piaget e Vigotisk sobre de fases do desenvolvimento infantil. Os 

conhecimentos da formadora Mara contribuíram significativamente para melhoria dos 

aspectos teóricos e metodológicos em sala e continuam sendo aplicados em 2019.  

 

 

 


