
REBESCOLAR 121

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano II, V1 - Jul. 2016

Adão Paula22
William Pereira Souza22

Uerlisson Farias22
Mike Miquelin22
Roberto Sozzi22

Eduardo Okuhara Arruda22

Resumo

--cias e aquisição de conhecimen-tos para crianças. Por meio de 

-lidades. Discutiu-se a Educação 
--mação dos alunos uma vez que aborda aspectos da sensibilida--
-

identidade pessoal e coletiva das -
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--

que dão diretrizes para a educa--
-

proporciona às crianças uma di--
possam criar inventar e descobrir 
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A ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: contribuições na formação integral da criança
Abstract

-
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-

implications and potentials. It --

-

-

---

-
--

-
-

Keywords -

Introdução

de todas as capacidades e poten-cialidades que a criança possui. 

A problemática da pesquisa que --

medida em que apresenta uma -

--quanto conteúdo da Educação 

-cioculturais das crianças nessa 

O que é educação infantil?
-culares Nacionais para Educação 

a primeira etapa da Educação 
-racterizam como espaços ins-

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou priva-dos que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade 

-petente do sistema de ensino e submetidos a controle social.  
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A Constituição da Repúbli-ca Federativa do Brasil de 1988 
--

--
Acredita-se que a Educação ---

que “a instituição de educação -

--
-

-
-tir à criança acesso a proces-

e articulação de conhecimen--
-
-buindo para o conhecimento de si e do mundo. 

“conjunto de práticas que bus-
os saberes das crianças com os 

--ticas educacionais devem arti-
já trazidos pela criança com os -

-
vida do educando.
descobertas e de ampliação das -

inserida em um ambiente distin-
--

A Escola deve promover a -cacionais entre as crianças de di--
-

observada de maneira que não se 

a criança como um todo.
As características da criança de 4 a 5 anos na educação infantil

--
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devem ser trabalhados de ma-

--
--lidade e identidade pessoal co-meçam a se moldar. Toda essa 

possui não deve ser desprezada -da para enriquecer o aprendiza-
-sentam rápido desenvolvimento das habilidades perceptivo-mo---

-

-

-tos e ideias verbalmente. A maio--tam que todos pensam do modo -culdade em compartilhar e se dar bem com os outros. Estão apren--
--

lúdica da motricidade uma vez 

que elas brincam com os objetos que utilizam durante uma tare---

-
-ça tem de se manter numa mes-ma posição por um determinado -cativamente. Vale ressaltar que 

“Cada criança possui inúme---
-

movimento. O corpo possibilita 

com os outros e com o meio.Para entender o aluno desta ---
--cação ao público de educandos.
---
-

de aquisição dos movimentos -
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base de toda aquisição motora 
--

Educação Física na Educação Infantil

-
-
-ventar e descobrir movimentos 

com outras crianças onde o brin---

com materiais e com a interação 
-
-

-ricular Nacional para Educação -cia os objetivos a serem traba-lhados nas aulas de Educação 

--

-
--tes e as potencialidades de seu 
-do seus recursos de deslocamen-to e ajustando suas habilidades motoras para utilização em jo---

suas possibilidades de manuseio --
-

e desenvolvendo cada vez mais uma atitude de interesse e cuida--

-
se apresentam como oportuni--volver habilidades no plano mo-
brincadeiras devem ser utiliza--
para ampliar o conhecimento de mundo e promover sociabiliza-ção das crianças. --

--
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-
-ra-se como espaço aonde os as-

motor e emocional irá se desen-
-

--ção se houver comprometimento com os processos de desenvol--mação de sujeitos emancipados 

A atuação do professor de Educação Física na Educação Infantil
No que diz respeito à Educa-

---
--car que o conceito de movimen-

mais do que o deslocamento do corpo e dos membros produzidos -drão espaço-temporal da contra--vimento que o ser humano se relaciona com o meio ambien-te para alcançar seus objetivos. 
seus sentimentos e sua criativi-

MA--
O objetivo principal da educa-

que as crianças adquiram auto--tos em todas as atividades que 
com atividades que potenciali--

-
educacional capacitado para atu-ar com atividades que envolvem a relação corpo e movimento. -zir e avaliar atividades que pro-movam a ampliação do acervo ---po. Ele pode encontrar diversos -mular as crianças a se descobri--mas mais usadas e comuns entre 

-

-

liderança e se socializam com ou-tras crianças preparando-se para um mundo socializável. -
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estimula o desenvolvimento in--
hábitos necessários a esse cresci-

-
desenvolvimento das crianças. 

---
melhor estimularem e desenvol-
e brincadeiras corretamente.

-
do espaço escolar com a devida -
sobre a prática. 
ele tem que saber relacionar o processo de desenvolvimento in--

--de humana. 
--mo em suas aulas na evolução e ampliação do acervo motor 

que sua capacitação e especia-lização em poder trabalhar cor-
-

-

 -dica que caracterizam a evolu-
---

-
-vo seja prazeroso. Iremos nesses -

-

Considerações Finais

-
de conta que as crianças reali--

---
-



128
-
--

são estabelecidas as primeiras 
pela relação interpessoal. Dessa ---mento humano. -
vez que proporciona às crian--
quais elas possam criar inventar 

--

---
--

materiais e com a interação so-
-
-mentos e transcender. --
-

está em pleno desenvolvimento 

--
atuar socialmente respeitando -

maneira a contemplar todos os ---dadania e criatividade que as crianças estabelecem por meio da interação com o corpo atra-
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