
  

 

 

 

 
A28- “Atividade física, educação e igualdade de género” 

 

Fundamentação da ação de formação: 

As relações que rapazes e raparigas estabelecem com o seu corpo estão significativamente 

condicionadas pelas questões de género. Na escola atual, o corpo, enquanto objeto de tratamento 

pedagógico, ocorre essencialmente nas disciplinas ou áreas não curriculares que contemplem a 

prática de atividades físicas e desportivas (como a Educação Física e o Desporto Escolar). Assim, 

para além da promoção de hábitos de vida mais saudáveis, o desenvolvimento de técnicas 

desportivas (possibilitadoras de lidar com a corporalidade e as questões de género subjacentes) 

constitui uma tarefa incontornável no desenvolvimento do indivíduo em idade escolar (Kirk, 2003; 

Pinto et al, 2015).  

Como salientam Pinto e colaboradores (2015), “os corpos no e do desporto devem ser vistos em si 

mesmos e nos modos como incorporam as questões de género. As desigualdades e injustiças entre 

mulheres e homens patentes no desporto refletem o que também está presente, com maior ou menor 

extensão, na sociedade em geral” (p. 88). Deste modo, a escola atual deverá ser capaz de promover 

“novas formas de olhar os corpos e suas produções promoverão possibilidades de novas 

corporeidades no sentido de valorização da educação e formação de crianças e jovens” (Pinto et al, 

2015, p. 90).  

Para além do exposto, esta oficina de formação surge também das necessidades formativas 

explanadas nos Planos de Ação Estratégica (Programa Nacional de promoção do Sucesso Escolar) 

dos Agrupamentos de Escolas Públicas associados do CFAE Braga/Sul. 

 

  

Objetivos da ação de formação: 

 

Problematizar a determinação do género sobre o modo como são percepcionados os corpos, a 

atividade física desportiva e a prática pedagógica na educação física. 

- Reconhecer a interferência das (des)igualdades de género na adequação e envolvimento dos 

alunos na prática de atividades desportivas. 

- Refletir sobre a estereotipia de género nos valores e nas caraterísticas associadas à prática 

desportiva. 

- Desenvolver propostas de práticas desportivas que desafiem os posicionamentos tradicionais no 

que respeita às questões de género. 

- Promover a capacidade de alterar a prática profissional desenvolvendo estratégias pedagógicas 

integradas que permitam a promoção da igualdade de género. 

- Elaborar materiais e utilizar eficazmente diversas ferramentas e instrumentos de promoção da 

igualdade de género, adequando-as ao respetivo contexto profissional. 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

1. Educação para a cidadania e a igualdade de género. Corpo e atividade física.  

O trabalho relativo a esta temática desenvolver-se-á ao longo de uma sessão presencial , de acordo 

com a seguinte sequência: 

• Enquadramento teórico e conceptual desta temática, nomeadamente a revisão da literatura teórica 

e empírica acerca: 

• dos conceitos fundamentais associados à educação para a cidadania, mais concretamente no que 



  

 

 

 

respeita à igualdade de género; 

• da evolução histórico-cultural da forma como homens e mulheres vivenciam o corpo e a 

atividade física, com destaque para a pressão social associada à prática desportiva e à “cultura do 

corpo” (por exemplo, campanhas publicitárias). 

• Realização de atividades práticas relacionadas com a temática abordada (trabalho prático e 

presencial), individualmente ou em pequeno grupo, seguido de apresentação e reflexão em grande 

grupo. 

2. A igualdade de género no desporto. Como promover a igualdade de género nas atividades 

desportivas. 

O trabalho relativo a esta temática desenvolver-se-á ao longo de duas sessões presenciais e no 

período entre sessões, na forma de trabalho autónomo do formando, com aplicação em contexto de 

sala de aula, de acordo com a seguinte sequência: 

• Enquadramento teórico e conceptual desta temática, nomeadamente a apresentação da revisão da 

literatura teórica e investigação empírica acerca: 

• da igualdade de género no desporto (com enfoque na perspetiva histórica e na evolução da 

igualdade de género nas várias modalidades desportivas); 

• das estratégias de promoção da igualdade de género nas várias atividades lúdico-desportivas. 

• Realização de atividades práticas relacionadas com a temática abordada, individualmente ou em 

pequeno grupo, incluindo a idealização e planificação de uma atividade a realizar em sala de aula e 

a implementar com os alunos, versando a promoção da igualdade de género numa atividade 

desportiva, seguido de apresentação e reflexão em grande grupo. 

• Conclusão da planificação e produção de materiais de apoio à realização da atividade, 

implementação das atividades e dos materiais idealizados, em contexto de sala de aula; reflexão e 

avaliação pessoal da realização da atividade e do seu impacto, com apresentação de propostas de 

melhoria aos materiais e metodologias aplicados.  

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

Na avaliação dos formandos utilizar-se-á a avaliação quantitativa, cuja escala compreende o 

intervalo de 1 a 10 valores, a que corresponde uma menção qualitativa e a respectiva creditação, de 

acordo com o novo E.C.D.  

A diferenciação entre os formandos far-se-á através da elaboração de um portfólio digital onde os 

formandos reunirão os trabalhos efetuados. Observar-se-á o rigor e a qualidade desses mesmos 

trabalhos. No relatório de reflexão crítica dos trabalhos desenvolvidos, avaliar-se-á a aplicação 

prática na sala de aula. Do trabalho presencial elaborado na oficina de formação valorizar-se-á o 

empenhamento e a participação dos formandos no processo de formação, tendo em consideração a 

pertinência, a qualidade e o rigor das intervenções e das apresentações das atividades práticas, bem 

como a coerência interna das reflexões desenvolvidas. 

Da ponderação de todos estes factores resultará a avaliação quantitativa dos formandos. 

 


