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Professores, diante da situação que o

mundo está vivendo, esse material foi pensado e
elaborado com a intenção de oferecer recursos para
seus estudos e seu aperfeiçoamento profissional.

É um momento delicado, em que
professores do mundo inteiro estão se reinventando
a cada dia.

O aperfeiçoamento de nossas práticas
profissionais e pedagógicas pode nos auxiliar em
toda e qualquer situação.

Desejo que você seja o protagonista de seus
estudos e que possamos estar alinhados em nome
de um objetivo maior: o aprendizado de nossos
alunos.



Habilidades e Competências
I



Objetivo

Aproveitar esse momento de trabalho remoto e refletir sobre temas 
importantes para a Educação Física.

Metodologia

Leitura e Reflexão

Conclusões

Os resultados dessa experiência serão compartilhados pelo whatsapp e 
Plataforma AVEP.



“
As habilidades,

indicam o que os alunos 

devem aprender a fazer

e são sempre associadas a 

verbos de ação,

como identificar, 

experimentar, fruir, 

recriar, descrever e 

planejar. 
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Mas, na prática, como isso funciona? 



• Processo cognitivo: verbos(um ou mais) explicitam os processos 

cognitivos envolvidos na habilidade.

Primeiro é importante entender que a habilidade 
é dividida em três componentes:

• Conteúdo propriamente dito: são complementos (um ou mais) dos 

verbos, que explicitam os objetos de conhecimento mobilizados na 

habilidade.

• Modificadores: explicitam o contexto e/ou uma maior 
especificação da aprendizagem esperada.



Depois deve-se ter claro o que a habilidade propõe. 

(HCEF06EF01T) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos 
eletrônicos diversos.

(HCEF06EF02T) Identificar, valorizar e respeitar os sentidos e 
significados atribuídos aos jogos por diferentes grupos sociais e 

etários.

Para isso, utilizaremos como modelo essas habilidades 
do 6º ano:



Agora vamos analisar essas habilidades verificando as 
aprendizagens que elas propõem.

Experimentar jogos eletrônicos significa se apropriar de aprendizagens que só

podem ser acessadas pela experiência corporal, ou seja, devem ser efetivamente

vivenciadas.

O fruir indica que o aluno poder desfrutar da realização de uma determinada

prática corporal ou apreciá-la quando realizada por outros.

Jogos eletrônicos são os que se utilizam de tecnologia e podem ser jogados em celulares,

tablets, computadores pessoais ou em equipamentos criados para esse uso, chamados de consoles.

Valorizar e respeitar sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes

grupos sociais e etários significa compreender que os jogos eletrônicos são potencialmente

aderentes em termos comportamentais e que as pessoas se utilizam dessas práticas para fim

educacional, profissional ou de divertimento.



Após a compreensão do significado da habilidade, deve-
se propor atividades numa lógica de contextualização, 

aprofundamento e complementação. O 
aprofundamento e contextualização podem considerar 
cinco dimensões, presentes nas descrições de diversas 

habilidades da BNCC.
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Estruturas do corpo

Propõe aprendizagens que permitam 
ao aluno reconhecer que o corpo humano é 
estruturado para realizar movimentos, bem 

como as alterações que ocorrem nas 
estruturas durante as práticas corporais.

Aborda aspectos musculoesqueléticos, 
fisiológicos, biomecânicos e 

neuromusculares do movimento humano.



Habilidades motoras

Propõem aprendizagens sobre as 
habilidades motoras, que são 

movimentos que aprendemos, 
incorporamos ao nosso acervo motor e 

que podem ser aprimorados com a 
prática.



Capacidades físicas

Características que nossos movimentos 

apresentam e que podem ser aprimoradas 

tanto para saúde como para desempenho 

esportivo, como, por exemplo, força muscular, 

flexibilidade, equilíbrio, ritmo, tempo de 

reação, coordenação motora, entre outras.



Relação com o ambiente físico

Aprendizagens sobre os movimentos que se realizam 

em diversos ambientes físicos, o que inclui 

relacionar os movimentos realizados nos espaços 

como areia, grama, terra, espaços amplos, espaços 

restritos, espaços naturais, espaços urbanos, dias 

quentes, dias frios, numa relação de adaptação, 

interação e transformação.



Relação com o ambiente social e a cultura

Essa dimensão propõe aprendizagens acerca das 
práticas corporais em aspectos culturais, 

sociológicos e antropológicos. 
A proposição de novas habilidades possibilitará dar 

sentido ao currículo de acordo com a realidade 
local. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, os 
professores devem relacioná-las às competências 
gerais: mais uma vez, não basta aprender algo, é 

preciso desenvolver as competências.



Tendo em mente essas dimensões e o que as

habilidades propõem é possível planejar aulas de

acordo com o nosso currículo, tendo o aluno como

centro de todo o processo!



Refletindo Práticas... 



E diante disto, podemos fazer uma reflexão sobre nosso 
currículo, nossas aulas, nosso trabalho quotidiano... 

❖Nossas aulas estão sendo desenvolvidas de acordo 
com as habilidades?

❖ Estamos analisando as habilidades e o que elas 
propõem? 

❖ Analisamos os verbos? O que eles indicam como a 
aprendizagem esperada? 



❖Nós nos fixamos apenas no conteúdo propriamente 
dito? Ou já estamos abordando questões histórico 
culturais também?

❖ Estamos trabalhando também os modificadores das 
habilidades? Aquela parte da habilidade que explicita 
o contexto e/ou uma maior especificação da 
aprendizagem esperada?



Vamos exercitar a leitura e o entendimento das habilidades?

(HCEF07EF02CT) Experimentar, fruir e identificar os diferentes
elementos que constituem os esportes de invasão, valorizando o
trabalho coletivo e o protagonismo.

Essa é uma habilidade do 1º Bimestre do 7º ano.
Vamos analisá-la?

1-Quais os verbos da habilidade? O que eles pedem? Como podemos
trabalhar com nossos alunos o que esses verbos pedem?
2-Qual é o conteúdo propriamente dito dessa habilidade?
3-É importante trabalhar com os alunos o conceito de esporte de
invasão? Isso os ajudaria a entender o funcionamento de vários
esportes e fazer uma relação entre eles?
4-A parte que a habilidade diz “valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo” é importante trabalhar nas aulas? Como trabalhar?



Reflita, responda as questões e envie suas 

respostas por e-mail:

fernandamarcon.fe@gmail.com

As respostas serão compiladas e debateremos 

juntos em outro momento.

mailto:fernandamarcon.fe@gmail.com


You can insert graphs from Excel or Google Sheets
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