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O presente estudo aborda a prática pedagógica de educação física na educação infantil 

sob o prisma da inclusão, onde as criança são estimuladas precocemente a partir do 

momento em que são diagnosticadas com algum atraso em seu desenvolvimento. O 

recreacionista na educação infantil deve estar preparado para estimular o 

desenvolvimento psicomotor com o intuito de contribuir para a formação integral da 

criança independente da deficiência inerente. Porém, mais do que garantir o acesso as 

escolas é necessário a viabilização de sua permanência e aprendizagem, através de 

propostas pedagógicas. A educação Física também implica no rendimento do aluno 

deficiente, por proporcionar ações que estimulam em diversos aspectos, criando uma 

memória motora. Com uma pesquisa qualitativa com estatística descritiva e utilizando 

gráficos do excel, onde foi aprovada pelo comitê de ética de número 

60195916.8.0000.5430. Tendo o objetivo de identificar as dificuldades no cotidiano 

dos recreacionistas do município em relação a estimulação motora de seus alunos com 

deficiência. Sendo utilizado um questionário semiestruturado com base no protocolo e 

método de Likert, onde designados pela Secretaria da Educação Municipal uma 

seleção de escolas com o perfil proposto pelo estudo. Foram avaliadas 6 escolas 

totalizando 18 questionários respondidos, sendo eles 11 por professores de educação 

física e 7 questionários respondidos por pedagogas que desempenham a função de 

recreacionista nas respectivas escolas. Os resultados da pesquisa podem ser parte de 

um processo motivacional aos profissionais que atuam com este público, fazendo com 

que busquem se especializar e procurem cursos de capacitação. Que o município por 

sua vez, possa sempre oferecer as oportunidades de formação continuada. KASSAR, 

M. C. M. Matrículas de crianças com necessidades educacionais especiais 

na rede de ensino regular: do que e de quem se fala? In: GÓES, M. C. R.; 

LAPLANE, A. L. F. Políticas e práticas de educação inclusiva. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2005. p. 49-68. GLAT, R.; MASCARO, C.A.; 

ANTUNES, K. C. V.; MARIM, M. Inclusão de pessoas com deficiência 

e outras necessidades especiais na escola e no trabalho. p.10-12). 

 

 


