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RESUMO
Este trabalho pretende investigar as possíveis implicações que a Educação Física Escolar
pode ter no desenvolvimento educacional de alunos do Ensino Fundamental. A Educação
Pública passa por um grave problema, a qual necessita de urgência para ser resolvido ou,
pelo menos, minimizado. Tal problema está relacionado com a má qualidade do Ensino,
alunos se formando no Ensino Fundamental, bem como no Médio refletindo o que os
especialistas chamam de alfabéticos funcionais. A falta de interesse pela aprendizagem
escolar está se agravando a cada dia. Por conseguinte, inferimos que um componente
curricular que pode auxiliar na melhora e no desenvolvimento educacional dos educandos
é a Educação Física. Tal disciplina é apontada por grandes estudiosos como uma das
essenciais no desenvolvimento cognitivo do ser humano, podemos citar dentro vários
pesquisadores, Piaget, Vygotsky e Wallon. Outro elemento a ser apontado é que a
Educação Física Escolar é a disciplina escolar que os alunos mais gostam no Ensino
Fundamental, conforme pesquisas empíricas. Para a realização desta averiguação
realizamos um levantamento na literatura em livros, periódicos científicos, teses e
dissertações. Em seguida efetuamos uma pesquisa bibliográfica, que teve como intuito
comparar e analisar os dados coletados dos autores pesquisados, dando-nos base para
respondermos ao problema posto neste trabalho, para que conseguíssemos dar uma
contribuição real e não simplesmente uma coleta de pontos de vistas de diferentes
pesquisadores. A pesquisa, que ainda está em andamento, apontando por enquanto que, a
Educação Física Escolar tem influências positivas na aprendizagem dos alunos sendo um
elemento importante e necessário em sua formação educacional.
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