
Educação Física
#deprofessorpraprofessor



REFLETINDO PRÁTICAS



Professor (a), vamos terminar essa 
semana refletindo sobre nossa prática?



“
Porque sou professor de Educação Física?



“
Porque permaneço sendo professor de 

Educação Física?



Por que refletir?



Ensinar, exige reflexão crítica sobre a prática. 
Através da reflexão crítica sobre a prática de 

hoje ou de ontem é que se pode melhorar a 
próxima prática.  

Paulo Freire



A vida profissional, assim como a nossa própria 
vida, é um processo. 

Ao longo dos anos vamos aprendendo coisas 
novas, vivenciando situações diferentes e assim vamos 
nos aperfeiçoando. 

A reflexão nos permite pensarmos sobre o que e 
como estamos fazendo algo, bem como nos ajuda a 
enxergar outras possibilidades. 



Perguntas norteadoras 

◈ Por que ensino Educação Física? Por que escolhi essa
profissão? O que me levou a optar por ela?

◈ Por que permaneço nessa profissão? Ela me realiza?
Gosto de ensinar? O que mais me encanta nessa
profissão de professor de Educação Física?

◈ No que o ensino desse componente curricular
mantém relação com minha identidade pessoal?



Perguntas norteadoras 

◈ Quais são as imagens de “bons professores (as)” que
trago na memória? Porque ele (a) foi tão importante?
Identifico algumas estratégias e/ou valores desses
(as) professores (as) presente na minha prática?



Educação Física Escolar

Quais são as finalidades da Educação Física na escola?

O que a Educação Física acrescenta à formação dos
alunos?



Por que refletir sobre 
minha prática 
profissional?



Como diz João Batista Freire... 

“Se a aula de amanhã for melhor que a de hoje, a 
Educação Física melhora, sem dúvida.”



Refletindo práticas…

EDIT IN GOOGLE SLIDES

Click on the button under the 

presentation preview that says "Use as 

Google Slides Theme".

You will get a copy of this document on 

your Google Drive and will be able to 

edit, add or delete slides.

You have to be signed in to your 

Google account.

EDIT IN POWERPOINT®

Click on the button under the 

presentation preview that says "Download 

as PowerPoint template". You will get a 

.pptx file that you can edit in PowerPoint.

Remember to download and install the 

fonts used in this presentation (you’ll find 

the links to the font files needed in the 

Presentation design slide)

More info on how to use this template at www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template

This template is free to use under Creative Commons Attribution license. You can keep the Credits slide or 

mention SlidesCarnival and other resources used in a slide footer.
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