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Resumo: O curso de Fisioterapia da UFRGS na disciplina Saúde e Cidadania III desenvolveu 

um trabalho voltado à atenção básica em saúde na comunidade da Vila Nossa Senhora das 

Graças, na Instituição Casa de Nazaré (Centro de Apoio ao Menor), tendo como objetivo 

promover momentos de experiências motoras, onde bebês e crianças foram avaliados, 

vivenciaram atividades motoras e cognitivas e os cuidadores foram orientados quanto ao 

desenvolvimento global dos bebês e crianças. O Projeto intitulado Primeiros Passos, fez-se 

interessante, pois viabilizou atividades de motricidade ampla e fina, equilíbrio, lateralidade, 

imagem corporal e espacial, entre outras, realizadas em onze encontros, proporcionando 

novas experiências e criando um ambiente propício para o seu desenvolvimento. A turma de 

fisioterapia do terceiro semestre era composta de 13 alunos, onde se dividiram em grupos e 

trabalharam com as sete turmas existentes de zero a cinco anos. Concomitantemente a isso, a 

orientação aos cuidadores se fez importante de modo que eles darão continuidade à 

estimulação e identificarão o desenvolvimento global esperado para cada etapa da vida dos 

bebês e crianças aliado ao contexto ao qual estão inseridos. Conclusão: a experiência foi 

válida para o aprendizado tanto dos alunos de fisioterapia, quanto para os bebês e crianças e 

seus cuidadores. Sugere-se a inserção do fisioterapeuta nas escolas infantis para que o 

desenvolvimento global seja acompanhado desde cedo na vida destes infantes. 
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