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Resumo:Esta pesquisa tem o objetivo de identificar as estratégias utilizadas pelo           

professor de Educação Física na educação infantil ante do desafio da inclusão da             

criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nas escolas          

regulares atualmente a presença de crianças com Transtorno do Espectro do Autista            

é bastante comum, dessa forma, embora as políticas públicas sobre inclusão já            

existam e sejam evidentes, trabalhamos com a hipótese de que professores de            

Educação Física sintam dificuldade em trabalhar com estes alunos de maneira           

inclusiva em suas aulas. O autismo ainda é pouco conhecido por professores de             

Educação Física, e pelo os demais profissionais de educação, porém é uma            

problemática que vem sendo discutida devido à quantidade de alunos com TEA            

inseridos nas escolas regulares. Entendendo que estes alunos necessitam ser          

atendidos de maneira inclusiva pelos professores de Educação Física e pela escola            

que estão matriculados, visamos investigar como os professores de Educação Física           

do ensino infantil de três escolas regulares da cidade de São Sebastião incluem as              

crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista em suas aulas de            

Educação Física e apresentar possibilidades de ações pedagógicas conforme os          

estudos científicos sobre a temática.  
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