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Esquema corporal psicomotricidade pdf

Rosania Rodriguez Canto, Fernando Sergio Silva Barbosa Simotricity é uma ciência que é especialmente voltada para os alunos do corpo. Também pode-se supor que o psicomotor é a educação do /movimento, que atua na cognição através da relação de pensamento e ação. A psicomotricidade também é proeminente com o objetivo
de estimular o corpo e a mente, ou seja, na idade do jardim de infância, em ferramentas ou métodos pedagógicos educacionais, especialmente para crianças pequenas. Em relação às variáveis em que a ação psicoativa funciona, é o método físico, que é a capacidade da criança e até mesmo de um adulto, reconhecer a presença de si
mesmo e do próprio corpo em condições normais e diferenciá-la em relação ao ambiente. Página 2 Os arquivos PDF selecionados devem ser carregados no seu navegador se você tiver um plug-in de leitura em PDF (por exemplo, a versão atual do Adobe Acrobat Reader). Alternativamente, você pode baixar o arquivo PDF de um
computador que pode ser aberto com o leitor de pdf de sua escolha. Clique no link abaixo para baixar o PDF. Se você quiser mais informações sobre como imprimir, armazenar e trabalhar com PDFs, a Highwire Press oferece uma página de perguntas frequentes em PDF muito útil. Tela padrão de tela cheia buscamos este estudo para
apresentar a incidência de psiquiatria nas escolas, observando os principais aspectos que afetam o desenvolvimento infantil. Tem como objetivo observar conceitos-chave na psiquiatria, como exercício, inteligência e afeto, que buscam entender como uma criança se desenvolve e entender a importância desses fundamentos na
aprendizagem. Este estudo baseia-se na construção do Piaget conhecendo as etapas de desenvolvimento da criança e entendendo os conceitos de assimilação, acomodação, planejamento de ações e equilíbrio. Também contribui para critérios de pesquisa, compreensão do desenvolvimento do movimento mental, urbanidade,
aspectos, conceitos corporais, estrutura do espaço do tempo, práxis e micropraxis globais e relações com educação de exercício mental e desenvolvimento infantil, e contribui para uma base sólida sobre o tema. Portanto, o objetivo é conhecer a importância da psiquiatria no desenvolvimento infantil, para isso, utilizamos metodologia
científica, juntamente com métodos adequados para exploração temática, pesquisadores preâmbuos de importantes e reconhecidos fontes para resolução e investigação de assuntos, buscando a realidade apresentada na educação infantil. O estudo deste tema considera que a psiquiatria se caracteriza pelas ferramentas que utilizam o
movimento para alcançar outros argumentos e as ferramentas para entender que a psiquiatria é uma ferramenta para estudar as pessoas através de seus corpos no exercício, entender que essas são as primeiras ações que as crianças têm tomado, entendendo que é uma forma de comunicação que abre o caminho para as
possibilidades de aprendizagem, e entende, Criar um elo entre o desenvolvimento mental e o desenvolvimento infantil, a partir disso, tentará descobrir por que apoia a psiquiatria no desenvolvimento infantil. Palavras-chave: Psiquiatria, desenvolvimento infantil, educação. 2. Introdução Hoje o mundo está crescendo muito rápido e as
necessidades humanas e sociais são muito boas. Como a sociedade exige pessoas críticas que saibam se expressar, se posicionar e se comunicar claramente, vemos uma grande necessidade de desenvolvimento motor na aprendizagem curricular para que os seres humanos possam enfrentar situações cotidianas com maior
capacidade e desenvoltura. Desde o início dos tempos, os humanos têm se esforçado para desenvolver suas habilidades e habilidades. Conheceu o fogo, construiu rodas, estudou a relação entre movimento e espaço, foi à lua para construir barreiras, destruir barreiras e estudou os diversos elementos que compõem a sociedade. Ele
sabia o poder da ação e reação, e tinha a arma mais poderosa de sua inteligência; Construtivo e destrutivo. Houve uma mudança, e houve movimento. A educação desempenha um papel essencial e importante nesse processo. A escola deve ser um lugar agradável para as crianças sentirem alegria na prisão e, principalmente, para
operar seus ajustes motores. Para aprender a conhecer e valorizar seu corpo, vale ressaltar a necessidade de citar atividades de exercício mental durante as tarefas e apegos que se esforçam para despertar o desenvolvimento de melhores exercícios mentais da mesma criança: domínio dos movimentos de gestos do corpo,
movimentos das mãos e dedos, reconhecimento de partes do corpo, entre outros, essas tarefas resultarão em melhor aprendizado no processo de formação do aluno. O movimento é o principal alvo da psiquiatria. O significado da psiquiatria é entendido como uma pessoa que estuda através de seu corpo, a capacidade de se mover
através do corpo e com intenção. Este estudo abrange as mentalidades do desenvolvimento infantil. Falar sobre psiquiatria é sobre as possibilidades. Em cada etapa do desenvolvimento da criança, há possibilidades que estão relacionadas umas com as outras. Cada criança é única, cada uma sendo diferente, mas a relação crescente
está diretamente ligada ao afeto, cognição e organização. Para isso, o envolvimento desses cursos é repleto de três conhecimentos básicos que levam ao exercício, inteligência e psiquiatria afetuosa, que são pessoais e exclusivas de cada criança. O conhecimento do próprio corpo e suas funções é um aspecto fundamental do
desenvolvimento dos aspectos físicos, motores e intelectuais da criança, especialmente no movimento lateral, espaço, tempo e percepção, e se a criança trabalhar bem, estará mais preparada para atuar na sociedade, e também reconhecer que os resultados da atividade motora podem ser obtidos cada vez mais rápido. Do ponto de
vista do aluno, daí a importância do papel das escolas e educadores em todo o processo. Então formamos todo o espaço. Entender a relação entre exercício e meio ambiente permitirá que o indivíduo seja um pouco confiante e compreensivo sobre esse espaço de convivência. 2.1. Justificativa do tema entende-se que este estudo é
muito importante, considerando que a psicologia se caracteriza pela forma como utiliza o movimento para alcançar diferentes argumentos, tanto nas áreas de educação quanto de requalificação. A razão para apoiar a psiquiatria no desenvolvimento infantil é pontuar a teoria principal e relacioná-la. Entende-se a importância da psiquiatria
para o desenvolvimento infantil, e entende a necessidade de distinguir entre o estágio de desenvolvimento humano, mais especificamente o desenvolvimento infantil e os fatores que a tornam conectada ao ambiente da criança. Nessa personificação, a primeira percepção física da criança está em um exercício que observa que ela
expressará seus sentidos, emoções, e a criança começa a se conhecer melhor. O planejamento físico e o desenvolvimento mental são as partes básicas do bom aprendizado e da preparação futura ideal perante a sociedade. Autor Seber (1997) diz: É preciso entender que o domínio da atividade não é imediatamente conquistado. O
funcionamento da ação só pode levar a melhorias no movimento. Conhecer seu corpo significa ter uma compreensão global do desenvolvimento. Isso significa criar uma interação entre o corpo e o aprendizado, tendo desenvolvido a memória samínica, sabendo como orientar o desenvolvimento motor, a lateralidade e o universo. Se a
criança já tem um movimento após a gravidez e não funciona bem na infância, causa sérios problemas na idade adulta, cabe aos educadores, detecta dificuldades de aprendizagem que podem ser observadas durante a escola, e investiga extensivamente a causa. Saber que essas dificuldades muitas vezes podem ser orgânicas,
neurológicas, mentais e psicológicas, somam-se aos problemas ambientais em que a criança vive. Como se trata de um ser social, cultura e linguagem adquirido até agora em sua vida, ele traz consigo todo o conhecimento que já adquiriu. Faz parte da sociedade e é uma presença única, indivíduos e precisa trabalhar plenamente, e
então vem a importância de desenvolver exercício mental no processo de aprendizagem educacional 2.2. Diante desses fatos de questões de pesquisa, reconhecemos a necessidade de pesquisa sobre a importância da psiquiatria para o desenvolvimento infantil, o que tem contribuído para o desenvolvimento de estímulos perceptivos e
o desenvolvimento do plano físico da criança. Portanto, a questão é: faz com que a mentalidade seja um fator importante no desenvolvimento infantil? Nesse sentido, Quem dirigiu o estudo atual: O que é psiquiatria? Quais são as etapas do desenvolvimento infantil? Qual é a relação entre o desenvolvimento mental e infantil? 2.3. Os
seguintes estudos sobre metas buscam identificar os seguintes objetivos: metas comuns e objetivos específicos. 2.3.1. O objetivo geral é abordar diretamente o problema da pesquisa, que direciona todo o processo de busca, que: identificar a importância da psiquiatria no desenvolvimento infantil. 2.3.2. Certos propósitos definem
mentalidade; identificar os estágios do desenvolvimento infantil; Em relação ao desenvolvimento mental e infantil. 2.4. A metodologia geral da metodologia de pesquisa é o caminho a seguir durante a elaboração e construção do estudo. A abordagem desse problema é qualitativa, por ser um estudo social e não abordar a compreensão
de Richardson sobre o tratamento estatístico (1999, p. 80) (...) estudos utilizando metodologias qualitativas podem explicar a complexidade de um determinado problema, analisar interações entre variáveis curtas e entender e classificar os processos dinâmicos vivenciados pelos grupos sociais (...). Nota-se que a pesquisa lunar, por não
utilizar materiais de campo, ou estudos comportamentais, só funciona cientificamente conceitualizada, ou seja, materiais já sofisticados. Ok, Gill (1999, p. 65): Quase todos os estudos requerem algum tipo de trabalho dessa natureza, mas a pesquisa é desenvolvida exclusivamente a partir de fontes de surto. Alguns dos estudos
exploratórios podem ser definidos como estudos de surto [...] A pesquisa é classificada como pesquisa pura porque não se destina a aplicá-la, e segundo Gill (1999, p.43), queremos buscar avanços na ciência e desenvolver conhecimento científico sem interesse direto em aplicações e resultados práticos (...). Este estudo também é
classificado como uma explicação porque descreve a importância da psiquiatria no desenvolvimento infantil. No caso de Gill (1999, p.44), pesquisas ilustradas, juntamente com estudos exploratórios, pesquisadores sociais geralmente buscam aqueles que realizam com interesse em desempenho prático. Ele disse que o mais solicitado
por instituições, empresas comerciais, partidos políticos e outras organizações. A pesquisa ainda é explorada, pois quando entra na opinião de tantos teóricos, o conhecimento científico é explorado para a produção de pesquisas. Segundo Gill (1999, p.43), os estudos de exploração têm como objetivo principal desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias à luz da formulação de questões mais precisas sobre hipóteses pesquisáveis. 2.5. A organização da tese da estrutura de trabalho, o texto é dividido em três partes. Primeiro, introduzir para criar uma apresentação do tema resolvido com uma breve descrição do mesmo, em seguida, Realizamos essa
pesquisa e as metas propostas. Além dessa estrutura, apresenta também uma metodologia utilizada para realização e limitação. Na segunda seção, o desenvolvimento relata uma base teórica que foca na mentalidade, no estágio de desenvolvimento infantil segundo o autor principal e na importância do desenvolvimento mental no
desenvolvimento infantil. Na terceira e última seção, a consideração final, a declaração final deste autor tecida em resposta a pesquisas sofisticadas na psiquiatria temática, onde é reconhecido que o exercício mental pode aumentar as habilidades motoras, cognitivas e psíquicas de uma criança por meio do desenvolvimento. 3. O
desenvolvimento humano vem se expandindo e concluído de geração em geração, expandindo a descoberta e a curiosidade, e é um produto do processo histórico de sempre encontrar gestos, risos, expressões faciais e lugares que sempre se encaixam para o relaxamento. Este estudo fornece uma base teórica para a definição da
psiquiatria, e apresenta uma etapa de desenvolvimento infantil que se concentra no criacionismo piageciano e nessa fase de desenvolvimento. O impacto da psiquiatria na educação do exercício mental, desenvolvimento do movimento mental e aprendizagem: o impacto da psiquiatria na educação do exercício mental, desenvolvimento
do movimento mental e aprendizagem: uma descrição da relação entre desenvolvimento mental e desenvolvimento infantil. 3.1. A definição de mentalidade significa diretamente o movimento humano. É uma relação através da ação, da integração do corpo e da natureza. Como ciência, a psiquiatria é definida como um movimento
relacionado à sociedade e auto-relacionado aos homens que estudam através de seus corpos. A relação entre exercício físico e meio ambiente permite que os indivíduos sejam mais confiantes e compreendam o espaço que ocupam e, consequentemente, compreendam melhor a si mesmos. A psiquiatria pode ser entendida como a
posição global do sujeito, que pode ser entendida como uma função humana de sintetizar a psiquiatria e o exercício com o propósito de permitir que o indivíduo se adapte de forma flexível e harmoniosa ao ambiente ao seu redor (DE LIÈVRE Y STAES 1992, p. 39). Segundo Coste (1978, p.23), é uma ciência transversal onde múltiplas
perspectivas biológicas, psicológicas, psicológicas, sociológicas e linguísticas se cruzam. A psicomotricidade está associada ao desenvolvimento de argumentos emocionais, cognitivos e orgânicos. Três conhecimentos básicos comprovam esse processo: exercício, inteligência e afeto. A compreensão desses processos dedica os olhos
da criança a tudo e tem como objetivo contribuir para a compreensão desses três conhecimentos. São conhecimentos básicos associados à negligência mental: exercício, inteligência e afeto. Exercício, de acordo com o Dicionário Segala (2005), o exercício é um deslocamento do corpo no espaço, ou parte dele; Uma série de atividades
organizadas Dicas comuns; Atividade, ação. Fonseca (1988) foi construído de acordo com o objetivo do movimento humano. Do pretendido com expressão íntima, o exercício é uma ação importante. É necessário mencionar a etapa inicial, o wallon (1971) focado no exercício, baseado no estágio da criança para resolver o primeiro
conhecimento básico. Na primeira fase do desenvolvimento, Wallon define a criança como uma expressão das emoções de seu corpo e emoções, e as emoções estão diante da percepção que Piaget defende. O segundo exercício wallon não é entendido como uma forma de relação com o ambiente, que se desenvolve na fisiologia.
Esse movimento atua essencialmente diretamente no ambiente associado à emoção. O movimento humano é a parte mais ampla e importante do comportamento humano. Passa por três fatores básicos: músculo, emoções e nervos, formado por um sistema de sinalização que permite que ele funcione de forma coordenada (BARROS
&amp; NEDIALCOVA, 1999:, p.3). Os movimentos de desenvolvimento infantil têm uma função fundamental, especialmente nos estágios iniciais de uma criança que ainda não dominou a língua. O movimento tem funções de comunicação. É através do movimento que a criança expressa seus sentidos e manifesta contato com o mundo
circundante. A comunicação é entendida como um ato ou ato de comunicação, que é dado através de gestos para expressar seus desejos, desejos e sentimentos. As necessidades físicas ou psíquicas são expressas através do exercício e, portanto, a primeira forma de comunicação antes do desenvolvimento da linguagem. Essa
comunicação através do exercício é definida por Wallon como comunicação emocional. A criança pode precisar se expressar em sua postura corporal para mostrar seu estado orgânico ou emocional. Segundo Aurélio (2004), a inteligência define a inteligência como inteligência e inteligência como corpo docente ou capacidade de
aprender, entender ou adaptar facilmente. mente, inteligência e destreza mental; Clareza, discernimento. O processo cognitivo leva ao desenvolvimento da mente, ou seja, quanto mais conhecimento é adquirido, mais maduro o processo intelectual. Este segundo conhecimento básico é baseado na fundação piaget. Segundo Piaget, a
aprendizagem é causada pelo desenvolvimento cognitivo, que está ligado, por sua vez, à qualidade da maturidade biológica e dos desafios ambientais. A mente está relacionada à percepção, que está relacionada ao movimento para estabelecer a comunicação com o meio ambiente. De volta ao primeiro conhecimento básico da
comunicação, Wallon define maturidade e aprendizado, o processo de desenvolvimento da inteligência, controlado pela interação emocional e a abundância de comunicação com os outros. O afeto é definido pelo afeto, afeto, atenção e compaixão. Argumentos emocionais Conhecimento básico. A ação é impulsionada por emoções.
Emoções são sentimentos e pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, e referências a várias tendências de agir. Há centenas de emoções junto com suas combinações, mutações, mutações e matizes (GOLEMAN, 1996, p. 34). Cada movimento, gesto e meme são expressos pela emoção, representando a linguagem do
dicionário. A criança desenvolve inteligência emocional e, consequentemente, conectando novos significados e percepções à consciência e percepção com suas ações. A influência emocional tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil, e a dependência emocional tem dois fatores: orgânico e social. [...] A constituição
biológica de uma criança ao nascer não será a lei única de seu futuro destino. Seus efeitos podem ser traduzidos em grande parte pela situação social da escolha de um indivíduo de estar ausente (WALLON, 1971, p. 34) que os aspectos emocionais sozinhos não podem modificar a estrutura cognitiva, mas podem afetar a estrutura a
ser modificada. É muito importante entender que os aspectos emocionais do curso são únicos tanto no desenvolvimento emocional quanto cognitivo para cada criança. Impacto emocional é um termo que usamos para identificar áreas funcionais, por sua vez, segundo Wallon (1971), são quatro: atos motores; conhecimento; Emocional e
gente. São aqueles que apresentam uma certa direção no desenvolvimento e no curso da vida humana, cada um desses domínios tem seu próprio campo de comportamento e organização, mas mantém em relação aos diferentes tipos de mecanismos de função mútua. Durante o desenvolvimento, a criança estabelece um nível
diferente de relacionamento nessas relações, modificando seus sentidos em relação ao desempenho emocional. Em essência, todos os três conhecimentos básicos estão conectados. É através do exercício, através da criança expressando seus sentimentos, e através de emoções em relação ao ambiente em que desenvolve sua
percepção. É considerada uma emoção muito orgânica, pois na resposta fisiológica da criança as emoções são expressas. Estes alteram a resposta do corpo, como mudanças na frequência cardíaca, entre outros. As emoções começam a ter empatia com o ambiente e se conhecem melhor. Assim, é necessário considerar os três
conhecimentos básicos de forma unificada para entender que o desenvolvimento emocional terá um efeito direto no desenvolvimento cognitivo da criança. 3.2. Quando nos referimos à atual corrente da psicologia, a palavra etimologia, a palavra psicologia, é derivada do grego, e o saic significa alma e louvor, porque se refere à
dissertação da alma. A psicologia tem um grande impacto na educação. existem práticas. O que, às vezes, vibra a favor de tendências subjetivas, às vezes pela tendência objetivismo do sujeito. Na década de 1970, foi uma perspectiva teórica que influenciou a forma como o currículo de aprendizagem foi definido no Brasil. Então
chamamos de ativismo ou ativismo. Teóricos educacionais de todo o mundo tentaram criticar os métodos do redutor, oferecendo diferentes visões sobre a aprendizagem. Entre esses teóricos, Gesalt é perceptível pela teoria de Gestalt de estudar processos cognitivos relacionados à percepção e aprendizagem. A teoria de Getstart é
inovadora e persuasiva, o que inspirou o surgimento da psicologia no estudo da aprendizagem e da psicologia cognitiva. A psicologia educacional sentiu a necessidade de considerar a interação dos indivíduos e da realidade, insatisfeitas com o conceito de sujeitos determinados pela natureza externa do indivíduo. Nesse contexto, a
teoria genética de Jean Piaget é reforçada pela expansão da educação em nome do criacionismo piageciano. 3.2.1. O construtor piauiense Jean Piaget (1975) procurou entrar em um ponto de vista prioritário: um ponto de vista prioritário que aceitaria fatores separados da experiência na ordem do conhecimento. E introduzir a teoria do
desenvolvimento da inteligência baseada na teoria ambiental, na interação de objetos e sujeitos do conhecimento. Segundo Jean Piaget (1975), a atividade biológica é uma adaptação à organização. O termo organização refere-se à tendência imutável da espécie de construir processos internos como um sistema consistente. O termo
adaptação ocorre quando um organismo se torna uma função do ambiente e quando essa mutação tem o efeito de um aumento na troca entre os dois. Portanto, a inteligência será uma forma especial de adaptação biológica. Existem quatro conceitos diferentes que Jean Piaget define como base para as crianças e o desenvolvimento
intelectual: assimilação: quando um indivíduo está integrado à sua existência, assimilando as características externas do ambiente em uma estrutura interna. Acomodação: Após assimilar características externas, os indivíduos podem suportar pressões ambientais. Plano de ação: Na assimilação e hospedagem, os indivíduos (bebês)
apresentam comportamentos baseados em reflexos, que são os autoresponders fornecidos pelos organismos ao meio ambiente. Nesse contexto, um dos conhecimentos básicos da psiquiatria é que o exercício é a primeira forma de comunicação em um indivíduo envolvido no desenvolvimento da psiquiatria. Esses reflexos serão
convertidos mais tarde, de acordo com Piaget como um plano de ação. Enquanto um bebê de alguns meses de vida usa um plano de ação, a criança realiza cirurgia mental quando está na escola, ou seja, o plano de ação vai penetrar em todo o desenvolvimento, ou seja, vai trabalhar seu cérebro O intelecto do indivíduo. Equilíbrio: Este
passo é um segmento importante da teoria piagitiana. Será uma forma de adaptação que busca maximizar a interação intermediária do organismo construindo um novo instrumento de compreensão e ação sobre a realidade. Esse conhecimento está sendo criado e emergido através do conhecimento existente. 3.2.2. O período de
exibição do desenvolvimento intelectual da criança de acordo com o estágio de desenvolvimento piajet (1975) segundo piajet, período motor sensorial; Duração da cirurgia; Período cirúrgico formal. Duração motora centium (incluindo 0-2 anos): A inteligência motora sentie é caracterizada pela ausência de pensamento, expressão ou
linguagem. A atividade intelectual é puramente motora aos sentidos e à interação com o meio ambiente. O estágio motor Sensorio é dividido em seis sub fases: Fases de reflexão: O efeito da experiência é centrado no mecanismo previsto para indução: sucção, aderência, choro, etc.. Fase da resposta circular primária: comportamento
repetitivo tende a exercer o plano encontrado no reflexo. O movimento do primeiro plano mental é chamado de reação circular básica. A reação circular nesta fase se concentra no corpo do bebê e, por exemplo, aprende a carregar um dedo na boca. Estágio de reação circular secundária: elementos externos no corpo do bebê são
incorporados ao plano até que ele seja composto até lá. O bebê rasteja e começa a manipular as coisas mais intensamente. Imitações se tornam sistemáticas. O bebê será capaz de produzir eventos interessantes que foram encontrados, o que implica atividades mais complexas e intencionais. Fase de coordenação do plano auxiliar: O
comportamento do bebê começa a atingir uma meta predeterminada. O comportamento da ferramenta e a varredura ativa para objetos perdidos ocorrem. Quando um objeto é colocado entre o objeto e o objeto que o bebê quer alcançar, significa remover o obstáculo. O bebê tenta usá-lo como forma de generalizar padrões (assimilação)
de comportamento adquirido anteriormente, desenvolvidos em diferentes situações. Durante essa generalização, o plano está sendo modificado, mas o bebê só continua trabalhando para remover obstáculos. Nesta etapa, a acomodação do plano anterior à experiência adquirida com a nova ação depende do sucesso dessas ações.
Passo da reação circular da tríade: Nesta fase, o bebê aprendeu a aprender, ou já aprendeu a andar, e sai para encontrar a notícia. Ele não se concentra no interesse apenas em si mesmo, ele age como um meio de alcançar um certo fim, e é curioso sobre objetos de uma perspectiva diferente. Atribui a permanência e começa a
reconhecer que eles têm sua própria presença independente. É colocado em Ensaios e erros descobrem as características dos objetos ao abraçar suas ações e assimilar novos planos sem dificuldade. Início da expressão: Esta etapa indica uma transição para o próximo período de desenvolvimento, quando uma criança pode usar
símbolos mentais e palavras para se referir a objetos perdidos. Expressão refere-se à liberação atual, e apresenta a criança ao mundo das possibilidades. Agora imita a prática mental da criança em vez de repetir a ação várias vezes. O conceito de permanência de um objeto é completamente sofisticado. Devido à capacidade de
expressão mental, a criança pode reconstruir uma série de deslocamentos invisíveis de objetos. É um passo que marca o início da descentralização. Estágio pré-operatório: Caracteriza-se pelo exercício do poder expressivo, pela socialização progressiva do egocentrismo e do comportamento. O egocentrismo corresponde à indiferença
entre o ponto de vista e a diferença entre a perspectiva de outra pessoa, ou a própria atividade e as mudanças que ocorrem na realidade. Ele está inconsciente porque o conhece. Dois anos depois, o desenvolvimento do vocabulário e da linguagem facilitam o desenvolvimento conceitual, a socialização do comportamento e a
internalização do pensamento. Os pensamentos começam a ser compostos pela internalização da ação, construindo um sistema de linguagem interna e sinais. Este é puramente um senso de percepção e motor, e é uma expressão intuitiva através da imagem e experimentação mental. O egocentrismo ainda é expresso de três a sete
anos. Algumas etapas cirúrgicas: Esta etapa inclui um período de 7 anos a 11 anos. A criança desenvolve o uso do pensamento lógico. Agora que podemos resolver os problemas mais específicos de retenção, podemos demonstrar nossa capacidade de serializá-los e classificá-los. Você pode pensar logicamente, mas não pode aplicar
lógica a um hipotético problema abstrato. No campo emocional, a preservação das emoções, a forma de vontade e o início do pensamento autônomo permitem que a criança considere os motivos dos outros em julgamentos morais que mostram superação do egocentrismo. Período do tipo cirúrgico: Nesta fase, a estrutura cognitiva
(esquemas) torna-se qualitativamente madura, e o indivíduo é capaz de aplicar trabalho lógico a problemas estruturalmente hipotéticos. Os jovens poderão deduzir sobre a lógica do debate, independentemente do conteúdo. 3.3. A relação entre desenvolvimento mental e infantil é um processo ativo, dinâmico e interativo que ocorre no
decorrer da vida. Como você pode ver a partir de três conhecimentos básicos, uma criança passa por três estágios de desenvolvimento: exercício, inteligência e afeto. Um em cada um deles Mentalidade do desenvolvimento infantil (Idem) 3.3.1. A educação do exercício mental e a educação física desempenham um papel fundamental
no desenvolvimento do movimento mental nas crianças. É através dele que as crianças mostrarão suas habilidades e dificuldades em relação ao exercício. A educação física depende das necessidades da criança. Tão importante quanto comer, é necessário ajustar-se bem para desenvolver um meio para que a criança se sinta irritada
e, consequentemente, faça um bom desenvolvimento. O desenvolvimento de uma criança é causado por três conhecimentos básicos, e o exercício é entendido como o primeiro meio de comunicação da criança. Nesse conhecimento, a criança entende a importância de estar consciente de si mesmo, expressando-se reconhecendo todo
o corpo e entendendo o ambiente em que vive. A educação física escolar é o principal objetivo de incentivar os exercícios físicos a entender cada passo da vida. Uma educação bem desenvolvida de exercícios mentais pode detectar problemas futuros e abordar a concentração, a coordenação e as deficiências de aprendizagem. Com o
uso das habilidades bem desenvolvidas de uma criança, você pode aprender melhor ou detectar problemas com antecedência como mencionado acima, por isso trabalhamos juntos para resolvê-los. O plano corporal da criança não é mais limitado e é mais perceptivo no meio. A abordagem corporal é o ritmo, o tempo e o espaço da
criança. Tanto o afeto quanto a mente são desenvolvidos no exercício, que é uma atividade física que possibilita esse desenvolvimento. A criança precisa ter um bom ajuste motor para iniciar seu processo de escrita, bem como focar em lê-lo. Portanto, na educação infantil, a educação do exercício mental desempenha um papel
fundamental em toda a vida de um indivíduo. Não pare agora... Quando a promoção acabar, mais ;) A educação é um fato social tão antigo quanto uma pessoa, e a primeira família humana apareceu na Terra. Assim, o início da história educacional coincide com a história da humanidade (BELLO, 1978p. 9). Sem olhar um pouco para a
história da educação, não se pode falar de educação. Essa história começou desde o início da humanidade na terra e continua até hoje em um processo contínuo e complexo enraizado na família e na cultura, refletindo a sociedade em que está inserida. A educação não é apenas a formalidade proporcionada pela escola, mas também o
contato dos seres humanos e todas as experiências que ele experimenta. A educação primitiva não seguia as regras oficiais, mas dependia de como as pessoas viviam e como sua cultura era incorporada à sociedade. Assim foi a educação informal do povo primitivo que trouxe a educação de hoje, e ao contrário do presente, que segue
as regras, tudo aconteceu de forma natural, e tudo aconteceu de forma natural, Mesmo que algumas pessoas não percebam e copiem umas às outras. Esta educação de imitação foi descrita por John Deby: Em explicações de John Dewey, nestas sociedades primitivas, nenhuma delas adequadamente, são todas as instituições que
exercem influência educacional sem ter essa função (apud BELLO, 1978, p. 13). Nos primeiros dias, as escolas não eram institucionalizadas, e não havia qualificações específicas para a educação das pessoas, por isso esse processo ocorreu de forma a permitir que toda a comunidade exercesse o poder e ajudasse direta ou
indiretamente a educação. Todas as instituições estavam igualmente envolvidas. A educação, portanto, não existia de forma sistemática, consistiu quase exclusivamente na imitação de atividades realizadas por adultos e crianças. Ao longo dos anos, surgiram pessoas preocupadas com estudiosos emergentes que conhecem mais sobre
o mundo e suas mudanças, conhecem mais sobre o currículo, sabem mais sobre ele e sempre sabem mais sobre ele, e ainda buscam respostas para o desenvolvimento humano e social. A educação tem sido muitas vezes identificada como o conceito mais estreito de educação. Hoje, temos a noção de que todas as influências, todos
os estímulos que provocam uma série de reações à parte de um indivíduo, têm um certo efeito sobre sua personalidade e, portanto, parte da educação. Ninguém nasce. Estamos fazendo isso gradualmente nas práticas sociais que participamos (FREIRE, 2001, p.88.). Em um sentido amplo, a educação pode ser dita como um processo
desenvolvido há muito tempo que começa com o nascimento de um indivíduo e é formado em famílias, sociedades e especialmente nas escolas. A formação da existência dependerá muito daqueles que farão parte da convivência no currículo. Há muitas maneiras de pensar sobre fenômenos educacionais. Em essência, não é uma
realidade acabada conhecida em muitos aspectos de forma única e precisa. É um fenômeno humano, histórico, multidimensional. Existe dimensões humanas e técnicas, cognição, emoções, sociopolíticas e culturais. Não é uma justaposição simples dessas dimensões, mas a aceitação de relações com vários significados (MIZUKAMI,
1986. p. 1). Portanto, a educação não começou e não vai acabar hoje, e é sempre um processo de busca de inovação, modificação e aplicação em diversos níveis de conhecimento. O homem faz parte da natureza, da sociedade e do universo como um todo, sempre em contato com novas pessoas, aprendendo, ensinando e revendo
tudo ao seu redor. Para aprender, isto é: aceitação de todo o conhecimento e todo o conhecimento, assimilação, revisão multidimensional, processo empírico ou científico. Nesse processo, os indivíduos se caracterizam por experiências sociais, históricas e culturais que produzem e renovam o conhecimento humano, emocional,
cognitivo,. Portanto, os humanos Sempre em contato com novos, adquiridos e sempre formando novos conhecimentos, que serão parte fundamental da educação. Segundo Mizukami (1986, p.2): Conhecimento é 'descoberta' e é novo para o indivíduo que o faz. O que foi descoberto já existia na realidade externa. Não há construção de
uma nova realidade. Os seres humanos são muitas vezes dotados de habilidades não realizadas porque sempre adquirem novos conhecimentos e mudam o conhecimento existente. Assim, cada indivíduo forma cada conceito, interpretando o mundo através de diferentes aparências através do caminho. Cada ser tem uma maneira de
ver o mundo, como uma maneira única e nova de aprender. Por exemplo, muitas pessoas podem entrar em contato com um livro muito antigo que lê e suga toda a sua essência. Mas ao lê-lo, ele foi capaz de tirar algo dele que alguém não tinha notado, o que não significa que seu conhecimento sobre o livro mudou, mas a maneira



como as pessoas interpretam é diferente. Nessa realidade, que se transforma de conhecida para nova, o processo de conhecimento muitas vezes sofre mudanças que os seres humanos não podem aprender sozinhos, e precisam ser capazes de ajudar. Portanto, quando você começa o contato com a sociedade, todos os seres
precisam de pessoas conscientes para mostrar o caminho a seguir e guiá-lo nesse processo. Por isso, os professores precisam se preparar para o momento em que a criança chega à escola. Dizemos que a criança está pronta para aprender ao apresentar um conjunto de condições, habilidades, habilidades e habilidades consideradas
como um pré-requisito para o início de qualquer aprendizado (DROUET, 2001 p. 27). Portanto, descobrimos que a criança está vivendo em constante mudança, e não podemos dizer que ela está pronta e completa. Por isso, desenvolve-se através da experiência e dos momentos, desenvolvendo-se que inclui seus aspectos motores
mentais, que são muito importantes para sua formação. Como toda criança tem habilidades, habilidades e habilidades, é responsabilidade do educador ajudar os alunos com conhecimento. Seu futuro pode ser observado com carinho só porque depende muito do treinamento inicial que acontece em sua família, especialmente na escola.
Os educadores devem explorar várias formas de conduzir todo o curso da educação através do conhecimento adquirido ao longo do tempo, e ter em mente que cada indivíduo pode apresentar uma diferença através do ambiente em que vive. A educação significa que os educadores devem ser capazes de criar suas próprias
identidades, ser críticos, conscientes e mudar a maneira como educam. A escola é mais importante porque é um lugar onde as crianças podem continuar a ser estimuladas a desenvolver suas habilidades motoras mentais Os educadores estão, em parte, fundamentando sua maneira de trabalhar tanto nos aspectos motoros e
emocionais da maneira da criança buscar inovação e melhoria a cada minuto. Quando uma criança tem problemas de aprendizagem, é muito importante que o educador queira observar e, portanto, tentar resolvê-lo. Se o problema for mais grave, você deve procurar ajuda de outro especialista. Mesmo que esses desafios sejam
pequenos, é muito importante que os professores sejam discretos. A simplicidade desses erros pode levar a enormes dificuldades de aprendizagem ao longo do tempo. Seber (1997, p. 65) diz: Você precisa entender que o domínio da atividade não é imediatamente conquistado. O funcionamento da ação só pode levar a melhorias no
movimento. Conhecer seu corpo significa ter uma compreensão global do desenvolvimento. Isso significa saber orientar o desenvolvimento motor, a lateralidade e o espaço, e desenvolver memória de proliferação cinética para interagir com o corpo e aprender. No entanto, é necessário entender que todas as atividades que a criança
pode fazer imediatamente não dominarão seu corpo. Apenas a continuidade da atividade melhora o movimento. Os seres humanos têm um desenvolvimento motor muito lento em comparação com outras espécies animais, pois o cérebro da criança é programado para atividades mais complexas relacionadas à linguagem, raciocínio
lógico, espacialização e maturação emocional (ANTUNES, 2001, p. 153). O desenvolvimento motor relacionado à criança faz parte do lento processo de aquisição de conhecimento. Porque o cérebro humano é programado para atividades complexas como linguagem, raciocínio lógico, posição espacial e maturidade emocional, porque
os animais só estão interessados no desenvolvimento motor (porque são animais irracionais). Os seres humanos precisam evoluir como um todo. Portanto, desde a infância para tentar estimular com a criança, desenvolver uma série de técnicas que englobam o domínio do planejamento corporal, chegar à idade adulta sem problemas
de aprendizagem, e ela precisa viver o sistema de formação real e imaginário da interpretação do mundo, da cultura em que pertence e do ambiente em que vive. Expandir, construir e história. O processo de desenvolvimento está totalmente em andamento através da mediação da escola e do aluno. Os humanos não podem se
desenvolver sozinhos, e esse processo requer estímulos e mediadores. Como professor ativo, os educadores desempenharão um papel fundamental na criação de relações entre a maturidade de seus organismos, e a estimulação tem trabalhado para um melhor desenvolvimento. Cidade Motry do estudante. Para que essa arbitragem
ocorra, ele deve se preparar e estar atento ao assunto, e sempre buscar conhecimento para ajudar o aluno. Despertar através da atividade motiva, integra o corpo e a mente e permite a presença criativa através da expressão, desenvolvimento e atividades mais complexas para realizar. Portanto, cabe a nós buscar a interação do
movimento nas escolas com metas e metas bem definidas. Ser uma parte fundamental da aprendizagem de um aluno é uma maneira interessante e agradável, e trabalhar no início do ano letivo é primordial. Atividades aplicadas ao desenvolvimento físico - o exercício estimula e contribui para o desenvolvimento de todo o aluno sem
esquecer que o motor não pode ser isolado. Permite que uma criança tenha aprendizado globalizado através do desenvolvimento de exercícios e habilidades básicas e esteja pronta para viver na sociedade em que está inserida. Por ser um processo interconectado, não é possível separar o movimento e a atenção de forma alguma, e
trabalhar em conjunto permitirá que o aluno faça pleno progresso em seu corpo e mente. A aprendizagem da criança está interligada ao seu desenvolvimento motor mental e, por isso, enfatizamos a importância de educar educadores, conectando-os a sugestões pedagógicas que proporcionam à criança a visualização de todo o curso,
conhecer e aprender, viver, fazer, fazer, se transformar em um indivíduo ativo e integrado em seu ambiente social. Os educadores precisam ser criativos em todos os sentidos, desde o espaço, materiais e atividades que estejam em mente até a idade da criança, aprender a se comunicar com o mundo através da linguagem corporal e
sentir a alegria de aprender através de atividades atléticas sugeridas, utilizando técnicas muito criativas que contribuem para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. O papel dos educadores - pais e professores no curso básico de desenvolvimento humano) é o mais importante (JOSÉ, 2000. p. 09). A partir do momento em que
todos os agentes envolvidos no processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança são principalmente pais e professores, é necessário estar plenamente envolvido na compreensão plena dos princípios do processo de aprendizagem, e os alunos podem se desenvolver naturalmente sem os grandes problemas do trauma e os
grandes problemas dos tabus. Portanto, é desejável que os futuros profissionais da educação recebam um alto nível de conhecimento e preparação para o desempenho de suas funções. Olhando juntos, escolas e famílias podem se tornar adultos que podem viver em um ambiente social, sem esquecer que ela é uma adulta em
miniatura, não em uma mudança constante. Joseph (2000, p.09) disse: Há outras mudanças estruturais e orgânicas que ocorrem na altura, peso e corpos físicos. É muito mais extenso e complexo do que mudanças estruturais, e mudanças que ocorrem no corpo humano e na personalidade de uma forma amplamente integrada no
desenvolvimento da criança. Essa integração inclui tranquilidade, ambiente, maturidade e aprendizado. A compreensão dos educadores é essencial para realizar com precisão e objetivo o desempenho do aluno com o sucesso total das metas educacionais. Muitas vezes nos interessamos pelo desenvolvimento mental e intelectual, e
esquecemos de todas as mudanças estruturais, incluindo a ordem orgânica, que inclui o desenvolvimento integrado da criança. Por isso, precisamos estar atentos, pois a criança tem planejamento corporal, movimento e aspectos psicológicos completos, e esses aspectos são mais importantes para o desempenho da aprendizagem
completa. 3.3.2. De acordo com o Desenvolvimento do Exercício Mental Barreto (2000, p. 54), o desenvolvimento do exercício mental é mais importante na prevenção de problemas de aprendizagem e retreinamento, postura, idade direcional, aspectos e ritmos. As organizações em todas as áreas de desenvolvimento motor são
responsáveis pela interrupção e dificuldades técnicas e/ou motoras a serem apresentadas pelos indivíduos. Também é responsável pela progressão do intelecto. O estímulo dado às crianças durante a fase de educação infantil permite a mesma maior integração no ambiente, preferindo adaptação. É importante que seu filho entre em
contato com atividades dinâmicas, como jogos e jogos. O corpo precisa desenvolver bons exercícios mentais para desenvolver funções. Segundo Fonseca (1995), sete fatores são fatores que norteiam o desenvolvimento do movimento mental: tônica: indica tônus muscular e desempenha um papel muito importante no desenvolvimento
do movimento da criança. Garante todo o senso de postura, assim como atitude, meme e atividade motora e emoções que vêm. Equilíbrio: O equilíbrio é um conjunto de técnicas estáticas. Cobre postura e controle de movimento. Este equilíbrio estático é caracterizado pelo tipo de equilíbrio alcançado em um local específico. O equilíbrio
dinâmico, por outro lado, é o equilíbrio que você pode alcançar movendo um corpo em movimento. Aspectos: A lateralidade do corpo refere-se ao domínio lateral das mãos, olhos e pés, capacitando os indivíduos a desenvolver habilidades adquiridas. O lado passivo geralmente aparece no final de 12 meses de vida e no início de dois
anos, mas define o estabelecimento físico em torno de quatro a cinco anos de idade. Conceito corporal: Trata-se da personalidade da criança, ou do conceito de seu treinamento. É um momento em que um indivíduo reconhece seu corpo, se separando parcialmente, e se preocupa mais com o aspecto estático. Mesmo naquele
momento, a criança Existem várias possibilidades de se expressar através do corpo. Estrutura espaço-tempo: A estrutura do espaço temporal é formada em função do conceito lateral e corporal. Em muitas relações com o ambiente e com os fatores mencionados, ocorre a consciência espacial. A criança conhece seu corpo, tendo
consciência do lugar e do espaço. Praxia global: A capacidade de realizar exercícios voluntários pré-estabelecidos com a intenção de atingir metas. Fascinação micromuscular: é uma compreensão relativa de todas as operações motoras finas. Está relacionado com o movimento dos olhos e das mãos. 3.3.3. O impacto da mentalidade
no aprendizado do desempenho motor de uma criança está essencialmente relacionado à aprendizagem. As habilidades motoras de recorte, ligação, escrita e desenvolvimento do intelecto exigem conhecimento do próprio corpo. Se a estimulação for realizada de forma a abranger todas as áreas do corpo, certamente o desenvolvimento
do exercício mental acontecerá completamente, contribuindo assim para um melhor aprendizado. O desenvolvimento do exercício mental é bem estimulado a contribuir para evitar problemas de aprendizagem. Essas podem ter várias causas, como causar problemas neurológicos, sensoriais, emocionais, sociais, intelectuais ou físicos. É
importante saber a causa de ajudar seu filho. A educação do exercício mental pode favorecer o desenvolvimento das capacidades existentes, e a motivação é um elemento fundamental da aprendizagem. Se toda psicologia educacional precisa ser reduzida a um princípio, o fator de isolamento mais importante que afeta a aprendizagem
é o que os alunos já sabem. O que ele sabe e encontra com base em seus ensinamentos (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980) Ausubel nos lembra de um aprendizado significativo, tem uma atitude positiva que uma criança pode aprender de forma significativa, ou seja, ter uma tendência a aprender. É importante que a criança
envolva novas substâncias nos materiais disponíveis em sua estrutura cognitiva. Ao teorizar o aprendizado significativo, observa-se a importância da motivação para aprender. A motivação é um fator subjetivo, mas pode ser apontado através da estimulação. A aprendizagem é o resultado de estimular o meio ambiente através de
indivíduos já maduros. Portanto, a aprendizagem pode ser importante, o que, por sua vez, leva à psiquiatria, o que pode levar a um nível muito melhor de aprendizagem em uma criança, ou se não é estimulante. Para aprender a fazer mudanças efetivas de comportamento e expandir cada vez mais o potencial do seu filho, você precisa
ter uma relação direta com o ambiente e aprendizado do seu filho. Estimulação é importante para isso. O mais importante é que os professores possam se interessar em conhecer e estar com seus filhos e processos de aprendizagem. Pessoas que sentem emoções, mudam mais e sentem mais são únicas em seu desenvolvimento. A
identificação dos problemas mentais apresentados a cada criança é única e, portanto, a importância de conhecer como um todo identifica dificuldades para ajudá-los. Para saber se uma criança tem um problema de paralisia mental, é necessário fazer uma avaliação psicológica do exercício, através de certos exercícios que examinam o
mesmo lado: qualidade da rigidez (rigidez ou relaxamento muscular); Essa avaliação pode ser revelada às crianças que respeitam a natureza do desenvolvimento de transtornos como qualidade do movimento (número Mar do Leste e membros superiores e inferiores; agilidade; equilíbrio; coordenação; tempo; tempo; tempo;
gramatografia; gramattris. : fraqueza intelectual; Problemas emocionais; atraso de maturidade; Discórdia dos motores tônicos. Um tipo de transtorno de movimento mental, o termo transtorno é usado quando usado diretamente ligado a problemas envolvendo indivíduos ao longo dele. Transtornos emocionais e mentais estão conectados,
influenciados e fortalecidos uns aos outros. Assim, a mentalidade é sempre um indivíduo inteiro para se explicar, estudando se o problema está no corpo, na área de inteligência ou emocional. Diagnosticar não é uma tarefa fácil devido à complexidade humana. Quanto ao tratamento, depende da patologia que apresentam, de criança
para criança. Segundo Heim Grünspun, o transtorno apresenta as seguintes condições: instabilidade do movimento mental, fraqueza do movimento mental, inibição do movimento mental, lateral, negligência. A instabilidade mental é o tipo mais complexo e causa uma série de transtornos causados pelas reações sugeridas pelo portador.
Nesta situação, prevalece a atividade muscular contínua e constante. A fraqueza motora mental é caracterizada pela presença de paratonia ou neosfisinalismo sincronizado. Paratonia é a persistência de certa rigidez muscular, que só pode ser encontrada nos quatro membros ou dois do corpo. A piase é um envolvimento muscular em
exercícios que não são necessários. A inibição do movimento mental é quando as características da fraqueza motora mental existem como distinção fundamental: há presença constante de ansiedade na inibição do movimento mental; O lado lateral é uma falta de domínio do mesmo lado do corpo. A maioria dos autores acredita que há
um hemisfério dominante responsável pelos aspectos do indivíduo no cérebro. Desta forma, para sermos enviados do hemisfério dominante, precisamos ser destros e canhotos. No entanto Da dominação das mãos, também dos pés, olhos e ouvidos. Quando essa dominância não existe do mesmo lado, dizemos que o indivíduo tem um
lado do lado; Erros podem dificultar a execução de certas tarefas que normalmente requerem habilidades manuais sofisticadas. A atividade motora desempenha um papel muito importante na vida de muitas das iniciativas intelectuais primitivas. Ao explorar o mundo que o rodeia com todas as instituições de sentido, ela também
reconhece os meios pelos quais pode criar muitas de suas conexões sociais (JOSÉ e COELHO, 2000, p. 109). Quando criança, até cerca de três anos, a criança não definia bem sua função motora, explorando seus órgãos e mundos e objetos de sensação, cada vez mais curiosos, criando uma arbitragem entre ele e o ambiente em que
vive. Só mais tarde ela começa a entender relações específicas e abstratas separando movimentos e pensamentos. 4. O tema principal da consideração final e do estudo proposto é a importância da mentalidade para o desenvolvimento infantil e tentar entender e saber sua importância. 4.1. Em resposta a questões sofisticadas de
pesquisa sobre o tema com considerações finais, é considerada uma ferramenta de grande importância para o desenvolvimento de psiquiatras, compreensão desse movimento humano científico e relações por meio do comportamento. Também ocorre através da união do corpo, mental, espiritual e socialmente relacionado ao ambiente
em que vive. Entende-se que o desenvolvimento infantil tem movimento, afeto e inteligência como os principais pontos, que se referem diretamente à mentalidade, independentemente da teoria. A etapa do desenvolvimento infantil é causada pelo contato com o ambiente associado ao corpo e ao meio ambiente. O corpo precisa
desenvolver bons exercícios mentais para desenvolver funções. É importante ressaltar que a sexualidade mental no desenvolvimento infantil contribui para uma melhor coordenação do exercício, o trabalho de distonofofilia muscular global, além de aprender a ajudar nas atividades de leitura, escrita, concentração e raciocínio lógico. A
relação que tem como meio de viver se torna mais intensa, permitindo que a criança se conheça melhor e entenda o mundo circundante se a criança é bem estimulada. O objetivo geral deste estudo foi alcançado e é considerado com esses lotes, pois foi capaz de conhecer a importância da psiquiatria no desenvolvimento infantil. Por
meio de atividades de exercício mental, os alunos precisarão se desenvolver melhor, o que irá agregar ao seu aprendizado, explicar e anexar ao trabalho, e algumas atividades para trabalhar; Como o homem é um ser único e pessoal, grande parte do processo deve trabalhar com várias atividades de exercício mental que contribuirão
para o seu desenvolvimento. A escola Fundamental para o desenvolvimento de uma criança, cada agente é responsável pela boa formação de um indivíduo, deve ter o espaço adequado para a realização da atividade, bem como os materiais necessários para cada atividade. Em parte, concluiu que, como para fins de caracterização
mental, a pesquisa foi realizada com sucesso. A etapa de desenvolvimento infantil, teorizada por Piaget, contribui para o conhecimento do desenvolvimento e, assim, entende sua importância para os seres humanos, promovendo a relação entre desenvolvimento mental e desenvolvimento infantil. Os educadores são considerados seres
únicos e pessoais, onde as crianças vêm de culturas diversas e mídias sociais desfavoráveis, criando condições para que as crianças desenvolvam suas habilidades como um todo e apresentem inúmeras necessidades. Considerando que a educação e a aprendizagem se movem de mãos dadas, e o conceito do aluno também, porque
ele tem corpo e esse exercício, pois se eles passam despercebidos durante sua infância, e no nível escolar, pois contribui para o aprofundamento do assunto, a pesquisa foi importante. 4.2. Como sugestão para este estudo, a proposta buscou aprofundar a investigação da psiquiatria e levá-la a sério no cuidado educacional,
considerando a importância e a necessidade nesse processo. É interessante sugerir um grupo de pesquisa sobre o tema, para que todos os professores possam usar seus conhecimentos de psiquiatria por conta própria. Ou, inclusive, que esses especialistas possam socializar este estudo, através de momentos dialógicos. 5. Veja
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