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A Educação Física é componente curricular obrigatório na educação básica em que, é 

estabelecido por Lei, nos três níveis de ensino: Educação infantil, Ensino Fundamental (anos 

iniciais e finais) e no Ensino Médio. Na perspectiva crítica superadora, está disciplina se dá 

por meio da cultura corporal através dos: jogos, esporte, lutas, dança dentre outros. Nos anos 

iniciais, 1° ao 5° ano, do Ensino Fundamental  a Educação Física busca abranger atividades 

que proporcionem uma postura crítica diante da sociedade, conhecendo a si mesmo e 

superando seus limites. De maneira geral, pela falta de professores para está disciplina na 

maioria dos municípios baianos, sua efetividade na escola do Ensino Fundamental acontece 

de forma complementar aplicada pelos professores unidocentes destas classes. Deste modo, o 

presente estudo objetiva investigar, como tem sido o trato pedagógico dos professores 

unidocentes do Ensino Fundamental I, com os conteúdos da disciplina Educação Física nas 

escolas municipais na cidade de Muritiba, BA, para tanto se faz necessário: Apontar a 

importância da disciplina na Educação Física nas series iniciais do Ensino Fundamental (anos 

iniciais); Mapear como tem sido o trato pedagógico dos professores do Ensino Fundamental I, 

com os conteúdos da disciplina Educação Física nas escolas municipais na cidade de 

Muritiba-Ba; Verificar o trato pedagógico na disciplina Educação Física junto aos professores 

unidoscente do Ensino Fundamental I e por fim Apontar as possibilidades da prática 

pedagógica desta disciplina nos anos iniciais. Este estudo utilizará como base metodológica a 

abordagem qualitativa, em que fará uso do questionário semiestruturado com perguntas 

abertas e fechadas afim de conhecer a realidade das cinco escolas municipais, da sede da 

cidade de Muritiba-BA que tratam desta disciplina. Espera-se que este estudo apresente de 

forma descritiva a realidade das escolas municipais da cidade, bem como, discuta a 

importância do trato pedagógica para ministrar as aulas de Educação Física Escolar.  
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