PRÓLOGO
No cenário atual de enfrentamento do avanço da pandemia de Covid-19, medidas como o isolamento social foram implementadas, o que afetou de maneira singular o campo da Educação Física
Escolar. Diante da necessidade de adequar estratégias e práticas pedagógicas para um contexto de
ensino remoto/híbrido, os professores desse componente curricular tiveram de desenvolver maneiras criativas e inovadoras para trabalhar a cultura corporal de movimento, sem a possibilidade de
contato físico e de compartilhamento de espaços comuns.
Com o objetivo de celebrar a imaginação e resiliência dos profissionais do campo da Educação
Física, a Revista Com Censo (RCC) publica a presente edição dos Cadernos RCC, intitulada Educação Física Escolar: formação e prática pedagógica. A edição conta com contribuições oriundas de
diversos estados e contextos educacionais distintos – contribuições essas que certamente fazem jus
à complexidade e à diversidade temática que caracterizam os debates de natureza acadêmico-pedagógica no âmbito da Educação Física brasileira na atualidade.
Essa edição também busca reforçar a importância de parcerias intersetoriais para o fortalecimento das políticas de formação continuada dos profissionais da educação, sobretudo no que diz
respeito à ampliação da oferta de cursos de pós-graduação para professores da rede pública de
ensino do Distrito Federal.
Por fim, o presente volume é dedicado à memória do colega Wagner Matias Barbosa, prolífico
pesquisador do campo da Educação Física e que atuava como formador na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE). Sua partida precoce, em virtude de complicações associadas ao Covid-19, foi muito sentida no processo de construção desta edição. É meu
sincero desejo que suas ideias, lutas e exemplo profissional sigam vivos e inspirando pesquisadores
e professores da área da educação, inclusive através das páginas desse periódico.
Em nome da equipe editorial da RCC, desejo a todos uma ótima leitura!

Guilherme Reis Nothen
Editor-Chefe
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