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Os Vereadores abaixo firmado, pertencentes a Bancada do Partido 
Progressista – PP com assento nesta Câmara, colocam a consideração dos ilustres 
colegas a seguinte Indicação . 
 
 

Que o Poder Executivo crie o cargo de professor de Educação Física 
para os anos iniciais do ensino fundamental. 

  
JUSTIFICATIVA: 
 

Sabe-se que a Educação Física é disciplina obrigatória nas escolas, e seu 
desenvolvimento é especifico para cada ciclo da educação; A medida que as crianças se 
desenvolvem  a Educação Física como participante deste processo tem como objetivo 
estimular o lado biológico, as aptidões corporais e sensoriais, concomitante com o lado 
emocional, oferecendo-lhe estímulos ao desenvolvimento em seu campo de ação.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 (PCNs), o trabalho 
de Educação Física nas séries iniciais do Ensino Fundamental é importante, pois 
possibilita aos alunos terem desde cedo, a oportunidade de desenvolver habilidades 
corporais e de participar de atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas e 
danças, com a finalidade de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções a fim de 
criar condições para que o aluno vivencie esse movimento de diferentes formas para que 
possa usá-lo no seu cotidiano, dentro e fora da escola. 

Considerando ainda que a Educação Física é a única disciplina na escola 
que atua diretamente com o físico, movimento, jogos e esporte, oferecendo oportunidades 
às crianças e aos adolescentes de adquirirem competências de movimentos, identidades, 
desenvolverem conhecimentos e percepções necessárias para um engajamento 
independente e critico na cultura física e, por isso, devem integrar um currículo 
longitudinal a ser dirigido por professores de Educação Física preparados para esta 
função (manifesto Mundial de Educação Física; FIEP 2000). 

  
 Que a Mesa após ouvir o Douto Plenário, encaminhe o pedido em pauta 

ao Poder Executivo Municipal.  
 
 
 

Sala de Sessões, aos 13 dias do mês de junho de 2022. 
 
 
 
 
  Ver. Sandro Zanotto                        Ver. Alison Schenkel 
                                PP                   PP 
 


