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RESUMO  
 
A suspensão das atividades escolares presenciais e o avanço do ensino remoto, 
decorrentes das estratégias de isolamento social para contenção do avanço do novo 
coronavírus (COVID-19), podem promover uma evolução na relação, aparentemente 
antagônica, entre o interesse da
envolvem dispositivos digitais. Nesse contexto, o presente estudo foi utilizado como 
base para o desenvolvimento uma cartilha eletrônica ilustrada, que visa auxiliar os 
professores na melhoria das aulas remotas de Educação Física. 
pesquisa de abordagem qualitativ
professores de Educação Física de 21 escolas públicas e 
o produto educacional, 
respondidos após a aplicação da cartilha.
para os pais e responsáveis
que tanto os professores de Educação Física quanto os membros da
crianças consideraram a cartilha eletrônica ilustr
substituir as atividades presenciais, o material paradidático pode amenizar alguns 
aspectos negativos do ensino remoto
Física. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As experiências motoras são fundamentais para a evolução gradativa de uma 

criança, pois a falta de estímulos adequados pode limitar a capacidade percept
indivíduo (THOMPSON, 1996
diversas mudanças, relacionadas aos aspectos físicos, cognitivo
nos seu processo de desenvolvimento e
OZMUN; GOODWAY, 2013).
vivenciadas nessa etapa, e 
dos movimentos, ampliando assim suas interações com o espaço e a progressiva 
sistematização do ensino aprendizagem (BRASIL, 2017). 
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qualidade à internet, porém segundo os relatos dos docentes, a melhoria dos 
instrumentos pedagógicos para a realização das atividades pode contribuir para a maior 
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cartilha é uma excelente ferramenta complementar de ensino. 
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CONCLUSÕES 
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