
EDUCAÇÃO FÍSICA
#deprofessorpraprofessor



Objetivo

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

Metodologia

Leitura, Reflexão, Atividade, Registro e Compartilhamento

Conclusões

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



Habilidades e Competências
II



“A BNCC,  define competência 

como “a mobilização de 

conceitos (conceitos e 

procedimentos), 

habilidades (práticas, 

cognitivas e 

socioemocionais), atitudes 

e valores para resolver

demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho”. 



“
Portanto uma competência 

está associada a:

Conhecimentos;

Habilidades;

Atitudes.



“
Elas devem ser trabalhadas 

durante toda a 

Educação Básica.

O aprendizado deve ser 

contínuo e gradual para 

que o aluno consiga 

desenvolver todas as 

competências.



“Todos os professores 

devem avaliar quais 

aspectos de seus 

componentes curriculares 

contribuem para o 

desenvolvimento das 

dez competências  gerais

e incluí-las com clareza

nas aulas.



“O desenvolvimento de 

competências passa 

pela articulação de 

várias habilidades, 

que são organizadas na 

BNCC de maneira 

progressiva, ou seja, 

das mais simples para as 

mais complexas.



As competências só serão alcançadas plenamente, se as 

habilidades forem sendo desenvolvidas em todos os 

anos, por todos os componentes curriculares. 



Competências Gerais

Todas as áreas de conhecimento e todos os 
componentes curriculares

Competências específicas da área de 
conhecimento

Área de Linguagens

Competências específicas do componente 
curricular

Competências específicas da Educação Física

Estrutura das Competências



A Educação Física segue “critérios de progressão do 
conhecimento, tais como elementos específicos das 
diferentes práticas corporais, as características dos 
sujeitos e os contextos de atuação” (BNCC – p.217)



Como trabalhar as competências em aula?
✔As competências devem ser trabalhadas durante a aprendizagem das 

habilidades, não é necessário uma aula específica para trabalhá-las.

Por exemplo:

Competência: Repertório Cultural

Habilidade: Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e

fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil, incluindo aqueles de

matriz indígena, e demais práticas corporais tematizadas na escola,

adequando-as aos espaços públicos disponíveis.

Pode-se pedir aos alunos que façam pesquisas na internet ou em outros

canais. Depois, incentivá-los a recriarem as práticas descobertas,

adaptando-as ao ambiente da escola, uma maneira de levar a versão

indígena do futebol para as aulas, por exemplo.



Os conteúdos (objetos de conhecimento) são importantes
ferramentas de desenvolvimento de competências, mas deve-se ter claro
que aprender conteúdos não significa desenvolver competências.

Por exemplo: algumas habilidades da Educação Física propõem que os
alunos experimentem as práticas corporais respeitando as diferenças de
desempenho.

Um aluno pode considerar que diferenças pessoais de desempenho
durante a realização de uma atividade podem “atrapalhar” a atividade.
Desenvolver a empatia por outro aluno que tenha um desempenho
inferior ao dele, incluí-lo e apoiá-lo na prática integram as preocupações
da Base que considera esses valores fundamentais para a construção de
uma sociedade mais equânime e justa.



É preciso, então, propor momentos de 
compartilhamento de sensações, diálogos, 
reflexões e práticas que levem os alunos a 

desenvolver a empatia.



INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA!

Aqui está o X da questão!

Precisamos ter em mente o que queremos que 

nossos alunos desenvolvam, quando 

pensamos e planejamos nossas aulas. 

As atividades precisam provocar nos alunos o 

que esperamos que eles aprendam.



Mas, na prática, como isso funciona? 



10 passos para elaborar um plano de aula que contemple 
habilidades e competências:

1- Ano: Analise para que ano de escolaridade a aula se destina.

2- Título: Pense em um título interessante para a sua aula, se possível já
fazendo menção à Competência Geral que será trabalhada.

3- Objetivo de Aprendizagem ou Finalidade: Explicite as aprendizagens
que serão promovidas, inclusive aquelas relacionadas às Competências
Gerais.

4- Unidade Temática: Atente-se à Unidade Temática que será abordada.

5- Objeto(s) de Conhecimento: Indique os conhecimentos que serão
trabalhados.



6 - Habilidade(s): Liste a habilidade que será desenvolvida (pode ser mais de uma).

7 - Competência Geral: Indique qual Competência Geral será abordada (pode ser
mais de uma) e que aprendizagens associadas a elas serão desenvolvidas.

8 - Tema: Identifique o tema central da sua aula, lembrando que ele pode contribuir
para integrar habilidades com Competências Gerais.

9 - Atividades/Tempo: Descreva as atividades a serem realizadas e os respectivos
tempos de duração, assegurando que elas trabalhem simultaneamente as
habilidades e as Competências Gerais.

• Introdução: Atividades de aquecimento e/ou contextualização.
• Desenvolvimento: Atividades de questionamento/problematização, seguidas de
atividades práticas.
• Fechamento: Atividades que ajudem os estudantes a sistematizar as aprendizagens
adquiridas.

10 - Materiais: Liste os materiais necessários para que sua aula aconteça.



Refletindo práticas...

Quando estamos planejando nossas aulas, temos em mente a
importância de contemplar tudo o que as habilidades propõem?

Estamos contemplando as competências gerais em nossas aulas?

Estamos articulando as habilidades e as competências em nossas
aulas?



Vamos experimentar a construção de um plano de aula 
que contemple habilidades e competências?

Acesse o google e digite o link acima, responda as perguntas do formulário e 
clique em enviar. 

Pronto, sua atividade está feita. 

Acesse o link https://forms.gle/nAAkCD2j7arURZYo6
e construa o seu plano de aula.

Para a Construção desse Plano de aula contemplando habilidades e competências utilize a
Competência Geral nº 1: (Conhecimento) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. A Habilidade: (HCEF04EF10AT) Experimentar jogos pré-desportivos de invasão,
criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho
coletivo e pelo protagonismo e o Objeto de conhecimento: Futsal ou Handebol, marque para qual
ano e qual Unidade Temática este plano de aula é direcionado e responda as questões, ao final
você terá um plano de aula de acordo com nosso currículo.

https://forms.gle/nAAkCD2j7arURZYo6



