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RESUMO 

A Síndrome de Down é uma condição genética que apresenta alterações cromossômicas que 

causando alterações no comportamento e desenvolvimento da criança. Está doença tem 

restrição intrínseca como a hipotonia muscular e a hipermobilidade articular que contribuem 

para o atraso no desenvolvimento motor, diminuindo experiências motoras e a exploração do 

ambiente. A educação física tem a função de dar a criança suporte a durante aprendizagem, pois 

é a impulsão do desenvolvimento ligado à criança com os esquemas processuais cognitivos ou 

comportamentais. O desenvolvimento motor da criança com Síndrome de Down na educação 

física escolar é de grande importância para seu convívio e na sua realidade do dia-dia e também 

sendo seu passo inicial para aprender e se socializar com seus colegas em seu meio. O objetivo 

de estudo foi analisar o papel da Educação Física escola no desenvolvimento motor da criança 

com Síndrome de Down. Trata-se de uma revisão de literatura, para tanto as pesquisas e coleta 

de estudos foram feitas nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo. Foram utilizadas e 

combinadas as palavras-chave: Síndrome de Down; desenvolvimento motor; escola; Educação 

Física, para busca dos dados. O estudo encontra-se na fase de coleta e análise dos estudos, mas 

até o momento pode-se observer que a representatividade de crianças com Sindrome de Down 

é cada vez mais expressiva no ambiente escolar e as aulas de Educação física proporcionam 

estímulos essenciais para o organismo destas crianças, resultando em benefícios para o 

desenvolvimento motor destes alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down; Desenvolvimento motor; Escola; Educação 

Física. 
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