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1. Introdução 

 

A educação infantil hoje é reconhecida como de grande importância para 

o sistema de educação brasileiro. Drago, Rogério, “Inclusão na Educação 

Infantil” pag. 19, diz que A escola, para grande parte das crianças brasileiras, é 

o único espaço de acesso aos conhecimentos universais e sistematizados 

socialmente 

Porém, nem sempre a educação infantil teve a importância reconhecida 

pelos governantes brasileiros. 

Neste trabalho iremos ver como a educação infantil se configurou até se 

acertar nas formas que conhecemos hoje. Também, veremos como o município 

de Piúma ES sistematizou sua rede de educação Infantil até o currículo atual. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional nº 9.394 de 2 d 

dezembro de 1996 (LDB1996) foi um dos momentos mais importantes da 

educação infantil. A LDB de 1996 reorganizou o sistema de educação básica 

brasileiro. Antes era formada pro 1º e 2º graus e o ensino superior. Hoje 

passou a ter três níveis: educação infantil, ensino fundamental (antigo 1º grau), 

ensino médio (antigo 2º grau) a LDB de 1996 também redistribuiu as 

responsabilidades das esferas de poder quanto ao financiamento desses níveis 

de ensino. Os municípios ficam com a responsabilidade da educação infantil e 

ensino fundamental, o estado ficou a cargo do ensino médio e o governo 

federal com ensino superior.  

Com esta reforma da educação básica, nasce um novo mapa 

educacional no país e os impactos da nova LDB/96 foram enormes em termos 

econômicos, principalmente para os municípios que passaram a subsidiar 

creches e pré-escolas que ficam dentro de seus territórios. Para que isso 

acontecesse, foi necessário que os municípios se estruturassem para atender a 

nova demanda. Com isso os municípios brasileiros levaram um longo tempo 

até se adequarem a nova realidade e desta forma algumas disciplinas foram 

integrando as grades curriculares depois da sanção da LDB/96. No município 
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de Piúma-ES não foi diferente, a inserção da Educação Física foi apenas em 

2011. Partindo desse princípio, me proponho a responder a seguinte pergunta: 

Qual a contribuição da educação física para educação infantil em Piúma-ES? 

A intenção de fazer essa pesquisa, veio através da experiência de 

quatro meses, no período da greve dos professores universitários (2012/1), na 

escola de educação Infantil que se localiza no município de Piúma Jardim de 

Infância Nossa Senhora da Conceição. 

Lá, percebi que precisa-se de um olhar melhor sobre a Educação Física 

na educação infantil. A escola não tem uma área específica para a aula de 

educação física e os espaços que a escola tem não sem bem aproveitados.  

Por ser uma cidade litorânea, aproveitei bastante a praia, uma vez que a 

escola fica bem próxima a praia, e a área externa para as aulas. 

Partindo desse princípio, fui pesquisar sobre a área educacional no 

município, foi onde me motivou ainda mais para realizar a minha pesquisa. 

Foram encontradas apenas duas pesquisas sobre educação no município de 

Piúma. Uma sobre a extinta EMEF Escola de Pesca, hoje é o IFES e outra 

sobre como usar a educação ambiental nas escolas do município de Piúma. 

Sendo assim, a minha pesquisa vem ser a primeira sorte a área da 

educação infantil e educação física sobre o município de Piúma. 
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2. Metodologia 

 

O Tipo de pesquisa escolhida para a realização do trabalho é o estudo 

de caso. Segundo Hartley (1994) 

o estudo de caso consiste em uma investigação detalhada de uma ou 

mais organizações, ou grupos dentro de uma organização, com vistas 

a prover uma análise do contexto e dos processos envolvidos no 

fenômeno em estudo. 

Mediante a afirmação do autor citado a cima, e do objetivo que tenho 

com essa pesquisa, acredito que com esse método de estudos terei 

ferramentas necessárias para desenvolver o trabalho. 

Para realização desse estudo, foi preciso algumas etapas de pesquisa.  

A princípio, fui a Secretaria Municipal de Educação de Piúma (SEME) e 

consegui as portarias de aberturas das escolas de educação infantil, o currículo 

da educação infantil e a dados do senso escolar 2013. A segunda medida, fui 

atrás das leis do município que regem a educação, que a que está em vigor é a 

lei nº1175/2005. 

Depois dessas etapas, parti para entrevistas com professores de 

educação física da rede. Como em Piúma existem mais de um professor de 

educação física por turno, entrevistei um de cada escola. Assim, pude ver 

como esses professores atuam, como pensam a educação infantil, como 

pensam a educação física e como agem em suas aulas me apoiei em 

Rodríguez e Mattos e Neira para análise das entrevistas. 
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3. Contexto Histórico Político e Social Do Município de Piúma 

 

Piúma é um município localizado no litoral sul do estado do Espírito 

Santo e está a 96km da capital Vitória. é conhecido por suas praias, que no 

verão, são destinos de turistas, principalmente do estado de Minas gerais. É o 

menos município do estado e sua população é de 18.123 habitantes segundo 

Senso 2010. 

Piúma faz divisa com os municípios de Iconha, Anchieta, Rio Novo do 

Sul e Itapemirim. 

Piúma originalmente era ocupada por Índios tupi-guarani, puris e 

botocudos. Em Piúma o processo de colonização se deu ao mesmo tempo da 

catequização dos Índios. A criação do município de Piúma, data-se 2 de janeiro 

de 1891, mas  em 18 de novembro de 1904, devido a decadência do município 

de Piúma e a prosperidade do município de Iconha, a sede do município, por 

meio do decreto estadual nª81, de 18.11.194, passou a ser em Iconha. Apenas 

em 1963, Piúma foi desmembrado de Iconha. O território Piúma que 

conhecemos hoje, foi criado por força da lei nº1.98 aprovada na assembleia 

legislativa, no palácio domingos José Martins, no dia 24 de Dezembro de 1963, 

entrando em vigor em 1 de janeiro de 1964. Piúma é um município que tem sua 

maior fonte de renda no turismo e na pesca.

 

Figura – 1 Mapa do Espírito Santo 

www.google.com.br 
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No Âmbito Educacional, o município tem 20 escolas, sendo 17 da rede 

municipal, uma da rede estadual (E.E.F.M. Professora “Filomena Quitiba”), uma 

da rede Federal (Instituto federal do Espírtito Santo) e uma da rede Privada 

(Centro Educacional Paulo Freire). 

As escolas são situadas por bairros, onde sua localização é estratégica 

para atender alunos de bairros próximos.  

Tendo foco apenas na rede municipal, são 16 escolas entre EMEF’s e 

Educação Infantil totalizando 3505 alunos regularmente matriculados, 275 

docentes e 41 assistentes educacionais. 

Como citado anteriormente, as leis que regem a educação no município 

de Piúma ES é de 2005. A lei 1175/205 em seu artigo 1º parágrafo1 diz: 

Art.1ºFica instituído o Sistema Municipal de Ensino, incumbindo ao Poder 

Público: 

I-Coordenar a política municipal de educação, organizar, manter e 

desenvolver os órgãos oficiais de seu sistema de ensino, integrando-

os às políticas e planos educacionais da União do Estado. 

Art24º-O Sistema Municipal de Ensino compreende a Educação 

Básica, formada por Educação Infantil, Ensino Fundamental, a 

Educação Especial e a Educação Profissional. 

Art 27º Os Currículos da Educação Infantil, Do Ensino Fundamental e 

da Educação Profissional, seguirão as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, com diversificação exigida pela sociedade 

 

4. Estrutura do sistema de Educação Infantil 

 

Sousa (1988),  

pontua três etapas de educação infantil: a primeira etapa de 

educação infantil no brasil, se configurou de forma atender aspectos 

médicos e sanitários, como foco tinha retiras as crianças das ruas e 

prestar assistência médica as mesmas. A segunda fase se 

caracterizou pela atenção a aspectos nutricionais e sociais, mantinha 

os aspectos higienistas anteriores, mas inseria a alimentação para 

sanar os problemas. A terceira e última fase teve como principal foco 
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a educação e o desenvolvimento humano das crianças, entendendo 

que a formação deveria ser voltada para a humanização daqueles 

indivíduos como forma de assegurar o pleno desenvolvimento de 

suas capacidades cognitivas, assim como, a inserção dos mesmos na 

sociedade civil e no mundo do trabalho. 

Antes de 1998 algumas classes de educação infantil funcionavam nas 

creches e na Escola Municipal Portinho e na Escola Municipal Lacerda de 

Aguiar. A escola de educação que tinha, ainda existe, era estadual Jardim de 

Infância Nossa Senhora da Conceição, também, a, Na Época estadual, Escola 

de Itaputanga, funcionavam duas salas de educação Infantil. Com a 

municipalização, da rede de educação Infantil e escolas de 1º gral, hoje Ensino 

Fundamental, que ocorreu em Piúma no ano de 1998, a prefeitura passou a se 

responsabilizar pelo Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição e ficou 

com o prédio da antiga escola de itaputanga, onde hoje é a Creche Vovó 

Genoveva Carvalho e construiu um prédio novo onde funciona a atual EMEF 

Itaputanga. 

Segundo a proposta curricular da Educação Infantil (2011) no Município de 

Piúma, essa fase do Ensino Básico tem como principais objetivos: 

 Construir a identidade e autonomia através de sua história de vida. 

 Interagir e socializar a criança no meio social, familiar e escolar. 

 Ampliar progressivamente os conhecimentos de mundo. 

 Estabelecer pressupostos básicos, medidas didáticas que facilitem os 

princípios norteadores para aprendizagem coletiva. 

 Favorecer aprendizagens significativas com seus pares e consigo 

mesmas  

A Lei Municipal De Educação 1175/2005 sobre a Educação Infantil diz: 

Art. 30º. A Educação Infantil, primeira etapa da educação Básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 

de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e 

sociais, complementando a ação da família.  

Art 31º- No Sistema Municipal de Ensino, a Educação Infantl será 

oferecida nas Escolas de Educação Infantil ara crianças de zero a 

seis anos de idade observando-se os cuidados especiais iniciais. 
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Art.32º Na Educação Infantil, a avaliação será feita mediante 

acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança em seus 

aspectos físicos, cognitivos e psicossociais, sem qualquer objetivo de 

credenciamento para acesso ao Ensino Fundamental. 

I-as públicas serão privadas pelo poder público municipal e 

aprovadas elo Conselho Municipal de Educação, 

II-as provadas dependem para seu funcionamento oficial de 

autorização prévia e posterior reconhecimento do Conselho Municipal 

De Educação. 

Na educação Infantil, todos os professores tem formação em pedagogia 

ou estão em formação também em pedagogia. Os professores de Educação 

Física, ou tem formação em Educação Física ou estudam Licenciatura em 

educação Física. 

A carga horária dos professores é de até 25 horas semanais podendo 

ser estendida até 40 de acordo com a necessidade. As escolas de educação 

Infantil têm duas aulas de educação física por semana e os professores 

planejam toda sexta-feira. A ser cumprida uma sexta na Secretaria Municipal 

de Educação e outra na escola. Na sexta que o Planejamento for cumprido na 

escola, o professor pode colocar em prática projetos, realizar eventos da sua 

área. 

Geralmente as escolas de educação física no município de Piúma têm 

mais de um professor por turno, pois os de regime de Designação Temporária, 

em sua maioria pegam as aulas apenas para ter vínculo para sua carga horária 

ser estendida para o projeto esportivo que funciona no município e o professor 

não pode ter contrato só com projeto, tem que ter vínculo com uma escola. 

Na educação Infantil, esses números são: 7 escolas, 762 alunos, 57 

docentes e 22 assistentes educacionais. 

As Escolas de Educação Infantil São: 

Creche Casulo Chapeuzinho Vermelho (Zona Urbana) 

Creche Carmelita Miranda Pedroza (Urbana) 

Creche Casulo Menino Jesus (Urbana) 

Creche Vovó Genoveva Carvalho (Urbana) 
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Educação Infantil Ângela Paula Coelho Pedroza (Zona Urbana) 

EMEI Professora Célia Maria Hehr Xavier Nunes (Zona Urbana) 

Jardim de Infância Municipal Nossa Senhora da Conceição (Zona Urbana) 

A proposta curricular da Educação Infantil do município de Piúma (2011) 

trata a Educação Física como Competência Movimento e traça o que ela deve 

trabalhar: 

 Demonstrar controle sobre o próprio corpo utilizando – o 

intencionalmente com instrumentos de interação com o outro e 

com o meio através do movimento. 

 Desenvolver a linguagem oral e corporal com forma de atuação 

social no mundo. 

 Desenvolver a coordenação motora. 

  Desenvolver a compreensão das relações espaciais. 

 Desenvolver a capacidade de solucionar problemas e a 

capacidade de cooperação. 

 Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 

desejos e necessidades. 

 Valorizar o respeito mútuo, a interação social e cooperativa. 

 Ampliar sua experiência pessoal.  

 Realizar movimentos com diferentes velocidades. 

 Desenvolver a agilidade, a velocidade e a atenção. 

 Desenvolver a expressão corporal, a memória e o ritmo.  

Como as escolas em Piúma têm uma boa impressão da comunidade, mesmo 

sem uma boa estrutura física para realização da educação física, professores 



14 
 

utilizam em sua maioria espaços fora da escola que tem total segurança e uma 

boa estrutura para fazer diversas atividades. 

. 

5. Entrevistas 

Para complementar meu trabalho, entrevistei um professor de Educação 

Física de cada escola de Educação Infantil, formulei apenas três perguntas 

com objetivo de ter uma conversa com os professores, porém não foi muito 

bem entendida a proposta, mas analisando, deu para trabalhar bem e tirar uma 

conclusão de como eles pensam a educação Infantil no município de Piúma. 

 

As perguntas norteadoras das entrevistas são as seguintes: 

1ª Como é organizada e educação Infantil no município de Piúma?  

Professor A - As aulas de educação física são duas vezes por semana, 

faço planejamento toda sexta-feira. Gosto sempre de dar as primeiras aulas, 

pois como não tenho carga-horária fechada, dou minhas aulas e logo já vou 

embora. 

Professor B - Aqui em Piúma dou duas aulas de educação física por 

semana, nosso dia de planejamento é toda sexta-feira acompanhada do 

pedagogo da SEME quando é dia de PL lá e na escola faço o meu tempo sem 

acompanhamento mesmo. 

Professor C - São duas aulas em cada turma por semana, faço 

planejamento uma sexta na escola e uma sexta na secretaria, não tenho carga 

horária fechada na escola, pois pego extensão no Projeto Juntos. 

Professor D -  A educação Infantil no município, para minha área, se 

resume em duas aulas de educação física por semana, e faço planejamento 

toda sexta-feira, uma sexta na SEME e outra na escola 

Professor E - Eu dou duas aulas por semana e tem planejamento toda 

sexta, mas não vou ao planejamento pois não acho válido, não aproveitamos o 



15 
 

PL, apenas cumprimos horário não existe uma cobrança nem da pedagoga da 

SEME nem da pedagoga da escola, faço os meus planos sempre em casa e 

como estou no projeto, marco treino nos horários de PL uma vez que não há 

aula de educação física em nenhuma escola e aproveito a quadra. 

Professor F - Aqui no município, dou duas aulas na semana, sempre 

faço, assim como todos professores de educação física, os planejamentos nas 

sextas-feiras. No geral, vejo a educação física no município como um certo 

tapa buraco para planejamento de outros professores e utilizam a gente para 

ajudar nas festinhas, também vejo os espaços muito mal distribuídos, não se 

tem uma área boa nas escolas para trabalhar, os alunos ficam em sua maioria 

enfurnados dentro de uma sala ou em algum lugar da escola que transita um 

grande número de pessoas. 

Professor G - A educação Infantil aqui no município é bem organizada, 

temos artes, sempre fazemos projetos de teatro, educação ambiental. Na 

minha área é como em todo município, apenas duas aulas na semana, com 

sexta-feira de planejamento. 

2ª Qual é o papel pedagógico da educação física na educação 

Infantil? 

Professor A -  A contribuição pedagógica da educação física para mim 

é o desenvolvimento motor das crianças, além do convívio social que também 

entra na parte pedagógica e alguns professores de sala de aula me dizem que 

é bom pois ajuda na lateralidade. 

Professor B - A importância pedagógica é que consigo interagir com 

outras disciplinas, ajudando também na alfabetização da criança. Trabalho 

muito o português e a matemática. 

Professor C - A Educação Física tem como importância pedagógica o 

trabalho que conseguimos fazer com as demais disciplinas, também faço muito 

projeto de como ter esportes no meio da natureza, e também na forma de 

vivência, trabalhei com meus alunos skates, slackline, tudo para que eles 

vivenciem esportes com os meios em que vive. 



16 
 

Professor D - O papel pedagógico para mim é aperfeiçoar a educação 

motora da criança e fazer também com que ela se ambiente com diferentes 

realidades no convívio social dos colegas de classe. 

Professor E - A importância pedagógica é o saber e o desenvolver da 

criança, sempre gosto de aproveitar bem as minhas aulas, os levo para dar 

uma volta no bairro, explico bem na “língua deles” a importância do caminhar, 

aproveito e faço um leve paralelo com algumas disciplinas como ciências, 

geografia, que também acho que é finalidade nossa. 

Professor F - A contribuição pedagógica da educação física, sempre 

vejo pelo lado de podermos também ajudar na alfabetização através de jogos, 

de brincadeiras. Também, especificando em nossa área, também o 

desenvolvimento motor e cognitivo da criança.  

Professor G - A Contribuição pedagógica eu levo pelo lado motor. Vejo 

que a educação física tem como principal papel na educação infantil a parte 

motora, e isso trabalho sempre com meus alunos. Faço bastante circuito 

fazendo com que eles se movimentem bastante em movimentos variados, 

saltos, rolamentos. 

3ª Qual a contribuição da educação física para educação Infantil? 

 

Professor A - Para mim a real contribuição da educação física para 

educação infantil é o movimento, vejo crianças paradas que cresceram e hoje 

mal conseguem correr, no mundo de tanta tecnologia e tão globalizado, vejo 

ainda mais a importância, pois muitas crianças só tem movimento nas aulas de 

educação física. 

 Professor B  - A importância da Educação Física para Educação Infantil é 

que, como disse na resposta anterior, é que ela dialoga com outras disciplinas, 

trabalha o desenvolvimento motor da criança e também o conhecimento de 

outras realidades através do convívio com os colegas. 

Professor C - A contribuição da educação física para educação infantil é que 

eu tenho um campo muito amplo para vivências, se tratando de Piúma então, 
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sempre olho o que as pessoas fazem na praia para assim tentar adaptar as 

minhas aulas, para eles vivenciarem o que a cidade vivencia e não ficar na 

mesmice de sempre, circuito e joguinhos de montar. 

Professor D - A grande contribuição da educação física para educação Infantil 

é justamente o desenvolvimento motor a convivência social e também sim com 

esportes, pena as escolas aqui não terem uma quadra pra gente poder 

trabalhar e fazer melhor nossas aulas. 

Professor E - A contribuição é o aluno poder, mesmo criança, sair daqui hoje e 

poder falar sobre o que aprendeu na minha aula, sobre a importância que a 

aula de educação física teve pra ele além do brincar, da simples adaptação 

motora. 

Professor F - A contribuição da educação física para educação Infantil 

no município de Piúma é justamente esse desenvolvimento, é apesar de não 

dá pra trabalhar muito bem por causa dos espaços, é dialogar com demais 

disciplinas, é somar ao aprendizado da criança. 

Professor G - A contribuição da Educação Física na educação Infantil é fazer 

com que o aluno que chega aqui mal mal sem saber andar, ele se desenvolve, 

consegue adquirir forças, tem noção de espaço e vai melhorando no decorrer 

das fases de ensino. 

5.1Análise das entrevistas 

Vendo essas entrevistas, pude perceber que os professores de 

educação física, ao serem perguntados sobre a organização da educação 

infantil no município, ficam muito presos na sua área, sempre com a mesma 

resposta: Aula duas vezes na semana e planejamento dias de sexta-feira. Em 

relação a essas respostas, eu esperava até mais, o que um professor falou um 

pouco quando disse, ainda na visão apenas da área dele, o que ele pensa em 

relação as organizações de horários. Como não fiquei tão satisfeito assim, fui 

até as escolas também para ver essa organização, as aulas de educação física 

são em espaços bem pequenos, fazem o recreio no meio da aula. Se o 

professor de educação física e artes que tem uma hora de aula, por exemplo, e 

estão na aula durante a hora do recreio, eles param sua aula  no meio, depois 
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retornam e muitas vezes perdem o conteúdo da aula, fugindo assim dos seus 

objetivos. 

A partir da segunda pergunte, percebi que os professores seguem muito 

a linha do comportamento motor, que claro é muito importante para o 

desenvolvimento da criança e também com a possibilidade de fazer “parcerias” 

com outras disciplinas, mas analisando a Proposta Curricular da Educação 

Infantil de Piúma (2011), os professores até estão fazendo ao que está na 

Competência Movimento. 

E o principal, a parte da contribuição, a pergunta chave do minha 

pesquisa foi onde os professores em sua maioria disseram que a contribuição é 

a motora e que a partir da educação física também alfabetiza. Para isso, 

também fui as escolas, e assisti algumas aulas, os professores trabalham sim, 

bastante circuito, também existem algumas poucas bolas e cones, em sua 

maioria quebrado, sei que o material não se resume a isso, mas os espaços 

pequenos e a pouca falta de material resulto em um comodismo. Não existe um 

brincar com objetivo específico, a apenas um brincar por brincar, alguns 

professores até falam da socialização que é muito importante, mas essa 

socialização não é deixar a criança brincando com a outra. É saber trabalhar e 

intervir com os alunos. 

Fazendo uma análise das respostas dos professores, segundo Mattos e 

Neira (2006), pag. 51 o papel do professor na Educação Infantil é interação 

professor/aluno/conhecimento, não é apenas o aluno. Eles afirmam que: “o 

educador precisa manter-se atento à qualidade das interações com os 

objetivos de conhecimento proporcionadas pelas atividades, constituindo-se em 

um orientador, guia, facilitador da aprendizagem.  

Os professores de educação física de Piúma visam bastante uma 

educação motora, de acordo com as aulas observadas por mim, as crianças 

fazem muitos movimentos repetitivos para desenvolver as habilidades segundo 

os próprios professores a repetição ajuda no desenvolvimento motor. 

Contrapondo isso Rodríguez(2001), página 91. 

“A educação física, nas idades iniciais, não deve ser direcionada ao 

desenvolvimento de habilidades e capacidades de uma maneira 

mecânica, repetitiva e muito menos estandardizada. Quando 

conseguimos ativar o pensamento da criança na atividade prática, as 

habilidades e capacidades alcançam uma eficácia maior, 
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proporcionando um desenvolvimento da autonomia e da criatividade 

das crianças.” 

Rodríguez (2001), página 92 também diz em relação ao papel do 

professor de educação infantil: 

O papel do educador deve estar dirigido para as propostas de tarefas 

a serem executadas pelas crianças, a observação das ações sem 

conduzi-las, a preparação do espaço dos meios materiais didáticos, 

sem condicionar a ação das crianças, e também para estimular as 

possíveis soluções que encontrarão os pequenos nas diferentes 

situações que se apresentarem. 
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6. Conclusão 

 A contribuição da Educação Física para Educação Infantil no município 

de Piúma ES vem se mostrando cada vez maior em evidência, a partir do 

momento que professores vêem com importância a Educação Física nessa 

fase da Educação. 

Os dados colhidos na Secretaria Municipal de Educação e as entrevistas 

contribuíram bastante para o debate e somaram bastante para realização 

desse trabalho. Infelizmente existem poucos registros sobre o início da 

Educação Infantil no município de Piúma, me fazendo buscar fontes com ex-

secretários de educação e ex-funcionários da Secretaria De Educação para 

completar o trabalho. 

Para Piúma, esse trabalho represente um início de estudo não só sobre 

a Educação Física, mas para a Educação no geral, pois o meu trabalho é o 

primeiro trabalho a tratar sobre esse assunto. 

Apesar de os professores de Piúma vêem a importância da Educação 

Física para Educação Infantil, eles tem uma formação muito de 

desenvolvimento motor. Andrade Filho(2013), propõe que o professor trabalhe 

com movimento corporal dos alunos, que a experiência corporal é uma chave 

de socialização dos mesmos:  

Experiências de movimentos corporais vividas pelas crianças são 
necessárias como fontes de ação e realização, possibilidade efetiva 
de aquisição de um tipo de conhecimento objetivo, estruturante, 
regulador e revelador das experiências, das ações, da linguagem, da 
subjetividade, das representações das dimensões reais e virtuais da 
vida e das condições efetivas de socialização da criança. 

 A pesquisa em modo geral reflete bem sobre a realidade da Educação 
Física na Educação Infantil no município de Piúma. Para ser mais detalhada, 
precisaria de um tempo bem maior em relação a um Trabalho de Conclusão de 
Curso, mas esse trabalho, diz bem como é a Educação Física e a Educação 
Infantil no município de Piúma e serve como um grande apoio para demais 
pesquisas que virão. 
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