
Competências do Professor de Educação Física 

Referentes ao 

comprometimento com os 

valores inspiradores da 

sociedade democrática 

Pauta-se por princípios da ética democrática. 

Orientar suas escolhas e decisões metodológicas e didáticas por pressupostos epistemológicos coerentes. 

Reconhecer e respeitar a diversidade manifestada por seus alunos, em suas dimensões corporal; sociais e culturais. 

Zelar pela dignidade profissional e pela qualidade pedagógica de seu trabalho. 

Referentes à compreensão do 

papel social da escola 

Utilizar conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política e social, para compreender o contexto e as relações em que está inserida a prática educativa. 

Participar coletiva e cooperativamente da elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto educativo, nos diferentes contextos escolares de sua prática 

profissional. 

Referentes ao domínio dos 

conteúdos a serem 

socializados, seus significados 

em diferentes contextos e sua 

articulação interdisciplinar 

Conhecer os conteúdos de ensino referentes à Educação Física de modo a orientar a aprendizagem dos alunos envolvidos no processo educativo, articulando-os à 

sua vida pessoal, social e profissional. 

Criar, planejar, realizar e avaliar situações significativas para a aprendizagem dos alunos, intervindo com sensibilidade, acolhimento e afirmação responsável de 

sua autoridade. 

Compartilhar saberes com docentes de diferentes áreas do conhecimento. 

Usar recursos de tecnologia da informação e da comunicação de forma a ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos. 

Referentes ao domínio do 

conhecimento pedagógico 

Utilizar modos flexíveis de organização do tempo, do espaço e de agrupamento dos alunos, para favorecer e enriquecer seu processo de aprendizagem. 

Manejar diferentes estratégicas de comunicação dos conteúdos de ensino, considerando a diversidade dos alunos e os objetivos educacionais propostos. 

Produzir materiais e recursos didáticos para uso em aula.  

Referentes ao conhecimento 

de processos de investigação 

que possam aperfeiçoar a 

prática pedagógica 

Sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente, investigando o contexto educativo e a própria prátiva educativa. 

Utilizar resultados de pesquisa para a qualificação de sua prática profissional 

Referentes ao gerenciamento 

do próprio desenvolvimento 

profissional 

Utilizar as diferentes fontes e os veículos de informação, adotando atitude de disponibilidade e flexibilidade para mudanças. 

Utilizar o conhecimento sobre organização, financiamento e legislação de educação para uma inserção profissional crítica. 

Produzir pesquisas científicas sobre Educação Física. 

 


