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Resumo: 
A infância caracteriza-se por um período de importantes conquistas para o desenvolvimento motor,
cognitivo e psicossocial, sendo o crescimento e o desenvolvimento das habilidades funcionais eixos
referenciais para as atividades de atenção à criança e ao adolescente. A existência de alterações que
comprometam as funções inerentes do indivíduo interfere no progresso de desenvolvimento
neuropsicomotor. Quando ocorrem alterações no desenvolvimento, a possibilidade de atingir a maturação
de uma vida saudável depende também da realização de atividades que estimulem de forma funcional e
independente as ações que compõem o dia a dia dos indivíduos. A avaliação motora precoce é importante
para detecção precoce sendo um desafio diagnóstico de alterações e/ou atraso do desenvolvimento motor e
alterações posturais que podem se tornar viciosas no decorrer do crescimento infantil. Este projeto
extensionista é uma parceria entre a Facos e a Secretaria da Saúde e Educação do município de Osório
tendo como objetivo principal contribuir para a promoção da saúde escolar infantil e a
interdisciplinariedade entre os cursos: Fisioterapia, Biomedicina, Enfermagem e Psicologia. O curso de
Fisioterapia teve como objetivo específico realizar avaliação motora dos lactentes até 24 meses de idade.
A metodologia adotada foi aplicar a Escala de Alberta adaptada para o Brasil. O local foi a EMEI Paraíso
da Criança localizada no bairro Primavera. Até o presente momento 10 voluntárias, acadêmicas do curso
de Fisioterapia realizam atividades uma vez por semana sob supervisão de uma professora, onde já foram
avaliadas 12 lactentes, sendo oito (66,7%) sexo masculino. A média de idade foi de 12 meses (idade
mínima de 7 meses e máxima de 23). As considerações finais foram que até o momento foram
identificadas três lactentes (25%) da amostra com atraso do desenvolvimento motor.
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