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RESUMO: A educação física tem muita importância para o desenvolvimento das crianças na faixa etária de 
0 a 5 anos do CMEI’S de Maringá por vários aspectos: como os motores, afetivos, sociais e psicológicos. 
Este trabalho tem como objetivo principal verificar, por meio de uma pesquisa descritiva, a presença das 
aulas de educação física no cotidiano da educação infantil. Busca-se averiguar também como a educação 
física é trabalhada nesse contexto por meio dos professores e atendentes de centros municipais de 
educação infantil. Apoiados em pesquisa bibliográfica e estudo de campo dividimos esta pesquisa em três 
capítulos, sendo este estudo composto por um questionário contendo seis questões abertas, fechadas e 
mistas com relação à aplicação da educação física, seus objetivos para a educação infantil, os conteúdos 
que são trabalhados e o acompanhamento pedagógico por parte de cursos e capacitações realizados pelos 
órgãos responsáveis. O primeiro capitulo mostrará a importância do professor, o segundo abordará os 
conteúdos e aplicação da educação física a partir das leis educacionais e o terceiro tratará da educação 
física e de sua importância no desenvolvimento das crianças. Essa pesquisa somente será desenvolvida 
após a sua aprovação pelo Comitê de Ética do Cesumar e o instrumento ser devidamente validado por 
especialistas na forma, metodologia e conteúdo. Após a coleta dos dados, os pesquisadores responsáveis 
analisarão os questionários e apresentarão os resultados em forma de gráficos e tabelas, informando a 
freqüência e a porcentagem das respostas de cada pergunta. Com isso espera-se analisar se a educação 
física está sendo empregada por professores e atendentes dos CMEI’S como metodologia de ensino e 
aprendizagem e auxiliando assim, no desenvolvimento de seus alunos.  
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