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            A criança quando se relaciona com um meio organizado, flexível e  harmonioso é capaz de 

sentir-se qualitativamente integrada na  realidade dinâmica, ao contrário do que aconteceria se ela  

relacionasse com um ambiente caótico e de estímulos rígidos. O meio  ideal deve atender as 

necessidades e estruturas energéticas da  criança, dando-lhe condição de agir de acordo com as 

características  de seu desenvolvimento.  Quando a criança encontra-se com o corpo  livre para 

aprender a agir e refletir ativamente, bem como fazer  relações com objetos percebendo-os por meio de 

todos os sentidos  (visual, tátil, auditivo, olfativo, gustativo e sinestésico) poderá  vivenciar e explorar 

a sua inteligência prática e seguir rumo à  compreensão de conceitos abstratos. Desta forma, o 

conhecimento de  um objeto realiza-se por meio da percepção imediata para   incorporações mentais. 

Objetivou-se neste trabalho verificar como  deve ser o espaço escolar,principalmente o da Educação 

Física, para atender as necessidades  infantis. Neste trabalho a metodologia utilizada foi a da  pesquisa  

bibliográfica. Conclui-se que o espaço escolar deve ser semelhante  ao da casa em relação a 

afetividade e diferente em relação ao  aspecto desequilibrador do conhecimento. O espaço deve 

proporcionar  a busca do desconhecido, o ato de investigação, o raciocínio e, portanto a capacidade da 

criança construir sua própria aprendizagem.  As aulas de Educação Física precisam situar-se em locais 

que  proporciona as vivências das habilidades amplas, criativas e  principalmente as que enfocam a 

inteligência concreta. Desta forma,  ao manipular uma bola a criança deve compará-la com outras de  

diferentes formas, cores e texturas. Os alvos devem proporcionar   experiências dinâmicas, estáticas, 

posições horizontais, verticais,  inclinadas e outras. Os diferentes alvos devem estar situados em  

locais baixos, altos, dinâmicos e fixos. Os jogos necessitam favorecer a  exploração da manipulação 

individual, da relação dois a dois e de   pequenos grupos, incluindo-se os de tabuleiros, representações  

rítmica cultura infantil e os relacionados com a natureza. Para a  ocorrência dos jogos de representação 

é importante o oferecimento de  objetos lúdicos como bonecas, carrinhos, fantasias, fantoches e  

espelhos. Para os jogos rítmicos a maior diversidade possível de  instrumentos de percussões 

(tambores, pandeiros). Torna-se  indispensável explorar os jogos da cultura infantil, um lugar com os  

diferentes desenhos da “amarelinha”, um ambiente para a realização  do jogo de bola de gude, de 

peteca, como também para brincar com o  trolinho de rolimã, pião e perna de pau, “cavalinho” de pau,  

 “pula-pula” e o cata-vento Os jogos motores devem destacar os  objetos e brinquedos que 

proporcionam galopar, lançar, correr,   saltar e outras habilidades básicas.  Para os jogos de equilíbrio  
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destaque para gangorras, balanços e brinquedos como o pé-de-lata.  Nos jogos ecológicos, a criança 

deve ter contato direto com as  plantas, águas, terras e areias. Para que a escola proporcione, por  meio 

da Educação Física, um ambiente de acordo com as necessidades e  interesse da criança precisa levar 

em consideração que o corpo  ativo interage com o mundo explorando todos os seus órgãos dos  

sentidos. 
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