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Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal 
Claudinei Singolano, com cópia a Secretaria de 

Educação Sra. Vania Luzia da Silva Abreu, a 

necessidade de encaminhar a essa Casa de Lei 

Projeto de Lei para incluir e implantar no âmbito 

escolar um Professor de Educação Física, para 

atuar nas séries iniciais em escolas da rede 

Municipal, Escola Carlos de Almeida Couto, Escola 

Cesar Borges, Escola José David e Creche 

Municipal. Segue anexo minuta de Projeto de Lei; 

ou então, que se faça cumprir as atribuições e 

finalidade da Lei Municipal n.º 1021, de 05 de maio 

de 2015. 

 

Com fundamento no que determina o Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que 
seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal, Sr. Claudinei Singolano, com cópia a Secretaria de Educação Sra. Vania 
Luzia da Silva Abreu, a necessidade de encaminhar a essa Casa de Lei um Projeto 
de Lei para incluir e implantar no âmbito escolar um Professor de Educação 
Física, para atuar nas séries iniciais em escolas da rede Municipal, Escola Carlos 
de Almeida Couto, Escola Cesar Borges, Escola José David e Creche Municipal. 
Segue anexo minuta de Projeto de Lei; ou então, que se faça cumprir as 
atribuições e finalidade da Lei Municipal n.º 1021, de 05 de maio de 2015. 
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 03 de Maio 

de 2021.   

CRISTIANA PEREIRA DA SILVA 
VEREADORA – DEM 

 
 

CARLOS EDUARDO Z. GIRADELLO                       MARCOS MARTINS DE SOUZA 
            VEREADOR - DEM                                                   VEREADOR - DEM                     

 
 



 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

O papel do profissional de educação física nas escolas não se restringe às práticas 

que promovem a saúde. Esse profissional é responsável por ampliar a 

responsabilidade da educação para as habilidades sociais e psicológicas, 

priorizando a afetividade, o equilíbrio e a boa convivência dos alunos na escola e 

na sociedade. Dentro do ambiente escolar, o profissional é capacitado a interagir 

com todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. 

Nesse caso, o educador físico faz o planejamento, a avaliação e a implementação 

de programas da matriz curricular de Educação Física. 

Muitas vezes, ele é responsável por ser a referência esportiva de crianças e 

adolescentes. Isso significa que o educador é aquela pessoa que vai ajudar o 

jovem a descobrir uma atividade física do seu interesse. 

Na escola, as crianças têm a oportunidade de socializar com as outras por meio 
de jogos, recreação e brincadeiras dirigidas. Por isso, o profissional de educação 
física tem a oportunidade de contribuir para que os jovens desenvolvam 
habilidades motoras e autoconfiança, à medida que interagem com o grupo. 

As aulas de Educação Física também são um caminho para a formação social e de 
princípios das crianças e adolescentes. É importante que o professor tenha 
autonomia para despertar e administrar esses valores nos alunos, transformando 
o meio em que eles vivem. 
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