
Dispõe sobre a docência em Educação Física,
na educação infantil, no ensino fundamental
e médio, em escolas públicas e particulares,
no âmbito do Estado do Amapá.
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ESTADO DO AMAPÁ
ASSEMBLEIA LEGISLATlVA

GABINETE DO DEPUTADO DR. FURLAN

Projeto de lei nO OtJ~I 2018

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu,
nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° A docência em Educação Física na educação infantil, no ensino
fundamental e no ensino médio, em escolas públicas e particulares, será
exercida exclusivamente por professores de Educação Física licenciados e
devidamente habilitados em nível superior.

Art. 2° As escolas estaduais, municipais, e particulares deverão se adequar ao
disposto nesta Lei no prazo de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua
publicação.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 22 de novembro de 2018.

Deputado Dr. Furlan
PTB/AP
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Justificativa
Caro Plenário,

o CONFEF (Conselho Federal de Educação Física), diz em seu art. 2° capítulo
9a que:

o profissional de Educação Física é especialista em atividade físicas, nas ruas
diversas manifestações- ginásticas, exercícios físicos (...) lazer, recreação( ...) sendo de
sua competência prestar serviços que forneçam o desenvolvimento da educação e da
saúde (...).

É notário que a Educação Física, seja ela na escola ou qualquer outro local, deve
ser aplicada por um profissional graduado em Educação Física. Contudo não é o que
acontece nas escolas, principalmente no ensino fundamental.

A respeito da formação profissional exigida para lecionar na educação básica, a
LDB admiti nível superior para profissional de Educação Física, como formação mínima
para o exercício do magistério na educação infantil e no primeiro ciclo do ensino
fundamental na modalidade normal, oferecido no nível médio (art. 62).

Na LDB, encontramos de forma explicada a obrigatoriedade da educação física
em toda educação básica, isto é da Educação Infantil ao Ensino Médio. Mas não diz
qual é o profissional que é responsável pela aplicação da matéria. E nesse caso, o
profissional de Educação Física é o recomendado para aplicar de maneira correta e
consciente a Educação Física nas escolas.

Segundo Fabiano Devide "Como um profissional de Educação, sem
formação superior em Educação Fisica, terá condições de desenvolver um
trabalho com seus alunos, com fim de atingir sequer uma pequena parte destes
aspectos propostos pelos parâmetros circulares nacionais (PCN)de Educação
Fisica".

Por isso deve haver o profissional de Educação Física, uma vez que essa precisa
estar atento as fases do desenvolvimento físico, motor e cognitivo das crianças para
criar aulas cada vez, mas atraente e conseguir assim obter êxito nos objetivos
propostos.

Portanto, entendemos que este projeto de lei atende ao interesse maior da
sociedade com o bem estar e o adequado cuidado com a saúde.

Por isto, espero contar com o apoio dos meus pares.

eputado Or. Furlan
PTB/AP


