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Este projeto de pesquisa tem como objeto de estudo a Educação Infantil, a intenção do 

presente trabalho é observar como vem sendo desenvolvidas as aulas da Educação Física na 

Educação Infantil. Este projeto vem com uma necessidade de mostrar a importância do ensino 

da Educação Física desde os anos iniciais, pois, compreendemos que há a necessidade de 

ensinar os elementos da cultura corporal, como: lutas, esportes, jogos, ginásticas e danças, 

desde a mais tenra idade. Sabemos que o ensino da Educação Física nas escolas é negado e, 

principalmente, nas escolas de ensino infantil, que desde pequeno é preciso saber sobre 

cultura corporal no qual se dá o movimento da criança em um saber sistematizado. Partimos 

do seguinte problema de pesquisa: qual a concepção de educação, educação infantil e cultura 

corporal para os professores que atuam na educação infantil na rede municipal de ensino de 

Governador Mangabeira-BA? A pesquisa tem como objetivo geral reconhecer qual concepção 

de educação, educação infantil e cultura corporal que os professores que atuam na educação 

infantil numa escola da rede municipal de ensino de Governador Mangabeira-BA; e objetivos 

específicos identificar como os professores do município de Governador Mangabeira-Ba vêm 

desenvolvendo a prática pedagógica do ensino da cultura corporal nos anos iniciais; analisar 

as concepções de educação, educação infantil e cultura corporal dos professores que atuam na 

educação infantil da rede municipal de Governador Mangabeira-Ba. Este trabalho caracteriza-

se enquanto uma pesquisa qualitativa. Além disso, a presente pesquisa tem uma natureza 

descritiva. Para desenvolver a nossa pesquisa, será feita a aplicação de questionários com os 

professores que atuam na pré-escola (grupo e e grupo 5) de uma creche da rede municipal do 

município de Governador Mangabeira- BA e análise documental do Projeto Político e 

Pedagógico da instituição escolhida. Para analisar o material utilizamos da Análise de 

Conteúdo.  
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