
 

  

PSICOMOTRICIDADE INFANTIL 
22 e 23 de março 2022 | 20h30 – 22h30 | 4 horas 

Formação e-learning 

 
 

Andreia Rodrigues 
 

Rita Cordovil 

CREDITAÇÃO 
 

TREINADORES DESPORTIVOS | TÉCNICOS DE EXERCÍCIO FÍSICO | DIRETORES TÉCNICOS 

Mais informações e inscrições em:  

www.formacaodesportiva.pt 

Iniciativa realizada com o apoio de: 

 
  

 

   

 

 

  

   

Apoiamos: 

 

https://formdesportiva.wixsite.com/formacaodesportiva


 
 

FORMAÇÃO DESPORTIVA |CERTIFICAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO  

A psicomotricidade infantil tem vindo a ganhar cada vez maior destaque como forma de estudar e 

promover o desenvolvimento das crianças. 

Importa, assim, compreender em que consiste a psicomotricidade infantil e conhecer as suas 

potencialidades. 

Nesta formação, que está integrada num ciclo de formações organizadas em parceria com o 

Município de Ourém, serão apresentados diferentes trabalhos realizados no âmbito da 

psicomotricidade infantil, quer no que se refere a programas de atividade física que a promovem, 

como nos impactes que tem no desenvolvimento das crianças. 

Esta formação permitirá, assim, a todos os treinadores e técnicos de exercício físico aprofundar os 

seus conhecimentos sobre a motricidade infantil e, desta forma, potenciar as suas atividades com 

crianças. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

22 e 23 de março de 2022 – 20h30 - 22h30 (4 horas) 

 

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A formação será realizada em regime e-learning, através da plataforma Zoom. Os participantes 

terão de ter a câmara ligada durante todas as sessões, estando garantidas todas as condições 

técnicas para a realização da formação através da utilização de uma licença profissional. 

1. Andreia Rodrigues (120 minutos) 

Contributos das abordagens de mediação corporal para as competências sócio-emocionais 

das crianças 

 

2. Rita Cordovil (120 minutos) 

A importância do risco e do desafio para o desenvolvimento 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 

 Todos os interessados na temática 
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FORMADORES 

Andreia Rodrigues 

Licenciada em Reabilitação Psicomotora e mestre em Psicomotricidade Relacional pela Universidade 

de Évora, encontra-se de momento a frequentar o doutoramento em Motricidade Humana na 

mesma instituição. Apaixonada desde cedo pela área da investigação científica e do 

desenvolvimento infantil, encontra-se atualmente focada no estudo dos efeitos das intervenções de 

mediação corporal (i.e., jogo e relaxação) nas competências sócio-emocionais de crianças em idade 

pré-escolar, para realização da sua tese. 

Interessa-se também pela área da gestão do stress ocupacional, tendo estudado os efeitos de um 

programa de mediação corporal, centrado em técnicas de relaxação, na gestão do stress em 

enfermeiros. 

Atualmente leciona na Universidade de Évora, como assistente convidado, as unidades curriculares 

de Psicomotricidade I e Psicomotricidade II da licenciatura em Reabilitação Psicomotora, e 

Fisiopatologia e Prescrição do Exercício em Populações com Problemas ao Nível do Sistema Nervoso 

Central do mestrado em Exercício e Saúde. 

 

Rita Cordovil 

Rita Cordovil é Professora Auxiliar com agregação na Faculdade de Motricidade Humana, 

Universidade de Lisboa (FMH, UL). Atualmente leciona a disciplina de Desenvolvimento, Controlo 

Motor e Aprendizagem e integra o Laboratório de Comportamento Motor e o centro de investigação 

CIPER (grupo Biolad) da FMH. As suas principais linhas de investigação integram-se nas áreas da 

percepção e ação (dando especial relevância à percepção de affordances de risco ao longo do 

desenvolvimento), e do desenvolvimento e aprendizagem (dando especial relevância ao 

desenvolvimento de padrões motores, à avaliação do comportamento motor, à competência 

motora, e à independência de mobilidade). O seu doutoramento (2010) focou-se no estudo da 

relação entre as características do envolvimento e o comportamento das crianças em situações de 

risco. Nesta área, atualmente tem utilizado a situação do precipício real e precipício aquático para 

investigar a influência da experiência locomotora nos comportamentos dos bebés e a questão da 

transferência de aprendizagem entre diferentes posturas locomotoras. O estudo da competência 

motora e a sua relação com os comportamentos e trajetórias de vida das crianças tem também 

merecido especial atenção. Recentemente tem estado envolvida em projetos de investigação e ação 

a nível nacional e internacional, relacionados com o brincar no exterior, participação e design de 

espaços de jogo em colaboração com diferentes autarquias. Alguns destes projetos visam promover 

novas estratégias educativas, em que o movimento e o usufruto do espaço exterior seja nuclear para 

o desenvolvimento global das crianças em diferentes idades. Tem várias publicações (artigos revistos 

por pares em revistas com fator de impacto, livros e capítulos de livros) nas áreas de 

desenvolvimento motor, competência motora, perceção e ação, independência de mobilidade, risco 

e segurança infantil. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 35€* 

* Por cada inscrição paga, 1€ reverte para o Projeto Futebol de Rua 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@formacaodesportiva.pt 

 

APOIOS E PARCERIAS 

 
  

   

 

  

 

APOIAMOS 

 

 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 
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