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O estudo se insere entre as pesquisas que investigam a organização do trabalho pedagógico das 

escolas públicas de ensino no Recôncavo da Bahia, em especial a(s) concepção/ões de educação 

e educação física que fundamentam a prática pedagógica dos professores de Educação Física 

dessas instituições. Sendo assim, tem como objeto a organização do trabalho pedagógico do 

componente curricular Educação Física do Colégio Estadual Mandinho Almeida do município 

de Conceição do Almeida/BA. Para tanto objetivamos: identificar qual(is) a(s) concepção(ões) 

de educação e educação física que fundamenta(m) a organização do trabalho pedagógico do 

componente curricular Educação Física da escola investigada; analisar os documentos oficiais 

(Projeto Político Pedagógico, Plano de Ensino da Educação Física) da escola investigada; 

discutir a(s) concepção/ões de educação e educação física que fundamenta(m) a prática 

pedagógica dos professores que lecionam a disciplina Educação Física na escola investigada, 

bem como, apontar possibilidades para a organização do trabalho pedagógico da Educação 

Física. Assim, para realizar uma investigação rigorosa e sistemática sobre a organização do 

trabalho pedagógico da Educação Física do Colégio Estadual Mandinho Almeida do município 

de Conceição do Almeida – BA, faremos uso dos princípios da pesquisa qualitativa utilizando 

das técnicas da pesquisa documental, bem como da aplicação de questionários com perguntas 

abertas e fechadas. Para realizar a análise dos dados levantados na pesquisa dos documentos 

oficiais da escola objeto da investigação, bem como do conteúdo das mensagens escritas obtidas 

com os questionários aplicados com os professores que lecionam o componente curricular 

Educação Física nas referidas escolas, faremos uso da técnica de análise de conteúdo. Assim, 

pretendemos contribuir com a produção do conhecimento sobre o tema investigado, bem como, 

apontar possibilidades de alteração da organização do trabalho pedagógico da Educação Física 

nas escolas do Recôncavo da Bahia.    

 

Palavras-chave: Educação física escolar. Organização do trabalho pedagógico. Cultura 

corporal. 

 
 
 

                                                           
 Discente do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Maria Milza. Email: 

ivanilson_ns@hotmail.com  
 Mestre em Educação. Docente do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Maria Milza. 

Email: lilolordelo@gmail.com  

mailto:ivanilson_ns@hotmail.com
mailto:lilolordelo@gmail.com

