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Introdução: O desenvolvimento motor é a mudança nas habilidades motoras  que 

resulta da interação entre processos biológicos geneticamente determinados e 

ambientais. O primeiro ano de vida, o lactente progride seu repertório motor, e seus 

movimentos vão se adequando de acordo com suas necessidades, tornando-se mais 

eficientes Objetivo: Verificar o efeito de um programa de intervenção motora no 

desenvolvimento de bebês de uma escola infantil. Metodologia: Este estudo é do tipo 

quase-experimental, quantitativo e qualitativo, onde participaram 14 bebês de até 

dezoito meses frequentadores do berçário da Creche Francesca Zacaro Faraco (Creche 

da UFRGS). Esses bebês tem 20 minutos de intervenção motora, três vezes por semana, 

com tarefas de perseguição visual, manipulação e controle postural [1]. A Escala 

Motora Infantil Alberta (Alberta Infant Motor Scale - AIMS) está sendo utilizada. 

Resultados: Dados preliminares mostram que, na avaliação inicial, foi possível analisar 

que 6 crianças apresentaram escore 3 ( 42,8%), ou seja, desenvolvimento normal, 3 

crianças foi avaliado escore 2 (14,3%), apresentando assim suspeita de atraso em seu 

desenvolvimento e 4 crianças o escore foi de 1,(28,6%) confirmando atraso motor.  

Conclusão: Sabe-se que o processo interventivo, melhora o desenvolvimento da criança 

em suas devidas tarefas, mas devido ainda estar no processo de coleta não é possível 

fechar a conclusão do estudo.  
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