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Introdução:  A  Educação  a  Distância  (EAD)  é  uma  modalidade  de
ensino-aprendizagem  usada  como  ferramenta  na  disseminação  de  conteúdos
sobre um assunto que se pretende abordar, sendo a mesma incentivada no escopo
da  Politica  de  Informática  e  Informação  em  Saúde.  O  compartilhamento  de
informações  permite  ao  tutor  utilizar  recursos  tecnológicos  e  ao  aluno  organizar
sua  rotina  de  estudos,  ampliando  o  protagonismo  formativo.  A  Psicomotricidade,
ciência essencial no desenvolvimento motor, intelectual, emocional, está integrada
às  diversas  ciências  ainda  não  exploradas  nos  ciclos  de  vida.  Objetivo:  Relatar  a
experiência  sobre  a  concepção  e  construção  de  um  Curso  EAD  de
Psicomotricidade.  Metodologia:  Relato  de  experiência  da  práxis
discente-extensionista  na  elaboração  do  “Curso  ead  de  psicomotricidade  para
acadêmicos da saúde e educação – 1ª edição” desenvolvido por alunos e mentores
do  Programa  de  Extensão  de  Promoção  da  Saúde,  do  curso  de  Fisioterapia  da
Universidade Federal do Ceará, no período de abril a julho de 2016. A construção
do  curso  percorreu  as  seguintes  fases:  1.Análise  do  cenário;  2.Desenvolvimento:
definição dos objetivos de aprendizagem e instrumentos de avaliação; construção
da  matriz  teórica  (seleção  de  evidências  científicas  e  elaboração  de
perguntas-norteadoras). Resultados: Foi utilizada plataforma  google-docs, pacote
de aplicativos baseado em AJAX, on-line no browser. O objetivo de aprendizagem
elencados  foi  ofertar  conhecimento  em  saúde  sobre  Psicomotricidade  para
acadêmicos da saúde e educação do município de Fortaleza. Os conteúdos foram
distribuídos em 60 horas-aula e agrupados em 7 temáticas. Considerações Finais:
A  experiência  na  construção  do  curso  EAD  permitiu  o  aprofundamento  sobre
psicomotricidade  e  ampliou  a  concepção  da  importância  do  planejamento
pedagógico, permitindo a construção de uma ação interdisciplinar.
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