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RESUMO 

A competência profissional está conectada à formação superior e aos processos de ensino-
aprendizagem vivenciados durante a formação. Neste sentido, a formação do profissional de 
licenciado em Educação Física (EF) demanda que sejam efetivados conhecimentos amplos 
com habilidades específicas e atitudes potenciais que habilitem atuar em diversas situações no 
contexto escolar. Na educação superior há uma escassez de instrumentos formais para 
avaliação de competências. Este estudo realizou a adaptação transcultural para língua 
portuguesa e validação da rubrica Autoevaluación del prácticum del máster de secundaria, 
desenvolvida por pelo Grupo de Investigación en Ensenãnza de la Ciencias y Competencias 
analisando as equivalências conceitual, de itens e semântica. Trata-se de um estudo de 
desenvolvimento de tecnologia educacional, descritivo e prospectivo realizado no período de 
maio de 2017 a junho de 2018 através de etapas: 1) tradução do instrumento original (T1/T2); 
2) construção da versão em português; 3) avaliação de equivalência de itens e semântica; 4) 
comparação das versões traduzidas (T3); 5) construção textual e adaptação transcultural na 
área de linguística; 6) construção da versão final; 7. avaliação da equivalência conceitual de 
itens e adequação as DCN por juízes, selecionados de forma aleatória, que responderam a um 
instrumento online que continha blocos de perguntas: perfil sociodemográfico, análise da 
adequação das competências didático-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de 
estágio supervisionado (ECS) em licenciatura em EF, nível de importância e redação das 
Competencias e indicadores. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva 
(Excel for Windows® 2010), Kappa (Quick Cals©2017 da GraphPad Software, Inc.) e Qui-
quadrado corrigido de Yates (Calculadora online Social Science StatisTICS), com significância 
estatística p < 0,05. A pesquisa seguiu recomendações relativa à ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos. Os achados revelam que as traduções (T1 e T2) se manteve 
inalterado em mais de 80% das assertivas. A equivalência semântica revelou discreta primazia 
de T2 sobre T1 para a elaboração da versão-síntese (T3) que foi para retro tradução (R1/R2). 
A comparação entre os itens de R1/R2 evidenciou elevada equivalência da versão original. A 
rubrica final foi constituída por 4 blocos de competências didático-docentes (c1 - competência 
de planejamento do processo ensino-aprendizagem; c2 -competência no processo de ensino e 
na avaliação da aprendizagem; c3 - competência desenvolvimento de inovação pedagógica e 
reflexão sobre a prática didática-docente; c4 - competência integração, colaboração e o 
trabalho cooperativo na instituição de ensino) e 20 indicadores. A maioria dos juízes da 
equivalência conceitual e operacional eram do sexo masculino (75,0%), com idade média de 
44,6 anos (±10,1), tempo médio de formado de 20,8 anos (±10,7;), como principal ocupação à 
docência (81,3%) e atuando em instituições particulares de ensino (50,0%), formação strictu 
sensu (75,0%), 87,5% com formação específica na área de EF escolar e 56,3% 
ministra/ministrou cursos na área, atuando como docentes na área de ECS na licenciatura em 
EF e 50,0% são docentes de pós-graduação na área. Todos os indicadores da C1 (93,7%), da 
C2 (100,0%) e dos indicadores da C4, dois foram considerados muito importante/importante. 
Os indicadores da C3 com piores avaliações foram: adotei uma atitude reflexiva sobre a minha 
prática e manifestei interesse em aperfeiçoá-la (50,0%) e participei de propostas de 
aprimoramento pessoal a partir de reflexão da minha prática (43,8%). da amostra como muito 
importante ou muito importante. Todos os indicadores de todas as competências foram 
considerados coerentes (> 80,0%), adequados as DCN (> 65,0%), com capacidade de gerar 
autoavaliação de qualidade relevante (> 60,0%), e contemplam os objetivos do ECS (> 65,0%). 
No referente a viabilidade de uso, os indicadores de C3 possuíram a melhor avaliação para 
intuitividade (50,0%). Todos os indicadores foram avaliados favoravelmente no que se refere a 
contemplar as competências didáticas necessárias (> 80,0%) e ser capaz de produzir impacto 
na formação de licenciados em EF (> 80,0%). Todas as competências obtiveram > 85,0% 
(concordância forte e significante - para equivalência conceitual, com concordância forte e 
estatisticamente significante em C2 (Kappa=0,60, p <0,001) e C4 (Kappa=0,60, p <0,001). Para 
C1 e C3 a concordância foi justa, porém significante (Kappa=0,29, <0,00). Todas as 
competências foram analisadas favoravelmente na equivalência operacional e viabilidade do 
uso (> 93,0%, concordância forte e significante - Kappa=0,60, <0,001). Conclui-se que há 
equivalências conceitual, de itens e semântica da rubrica desenvolvida. Apesar das 
dificuldades, os resultados da versão adaptada parecem apontar para um bom potencial de 
aplicabilidade e clareza da rubrica. 
Palavras-chaves: Competência na educação; Educação Física; Estágio supervisionado.  



 

VII 
 

ABSTRACT 

Professional competence is connected to the higher education and to the teaching-learning 
processes experienced during the training. In this sense, the training of the licensed 
professional in Physical Education (PE) demands that broad knowledge with specific skills and 
potential attitudes that enable them to act in diverse situations in the school context is carried 
out. In higher education there is a shortage of formal instruments for assessing competencies. 
This study carried out the cross-cultural adaptation to Portuguese language and validation of 
the heading Autoevaluación del prácticum del máster de secundaria, developed by the Grupo 
de Investigación en Ensenãnza de la Ciencias y Competencias, analyzing the conceptual, item 
and semantic equivalences. This is a descriptive and prospective educational technology 
development study carried out from May 2017 to June 2018 through stages: 1) translation of the 
original instrument (T1 / T2); 2) construction of the Portuguese version; 3) evaluation of 
equivalence of items and semanTICS; 4) comparison of translated versions (T3); 5) textual 
construction and cross-cultural adaptation in the area of linguisTICS; 6) construction of the final 
version; 7. evaluation of the conceptual equivalence of items and adequacy of the DCN by 
randomly selected judges who answered an online instrument containing blocks of questions: 
sociodemographic profile, analysis of the adequacy of didactic-teaching skills to be developed 
by the trainee student supervised (ECS) degree in EF, level of importance and writing of 
Competences and indicators. Data were analyzed using descriptive statistics (Excel for 
Windows® 2010), Kappa (Quick Cals © 2017 of GraphPad Software, Inc.) and Yates corrected 
chi-square (Social Science StatisTICS online calculator), with statistical significance p < 0.05. 
The research followed recommendations regarding research ethics involving human subjects. 
The findings reveal that the translations (T1 and T2) remained unchanged in more than 80% of 
the assertions. The semantic equivalence revealed a discrete primacy of T2 over T1 for the 
elaboration of the synthesis version (T3), which was for retro translation (R1 / R2). The 
comparison between the R1 / R2 items showed high equivalence of the original version. The 
final rubric consisted of 4 blocks of didactic-teaching competences (c1 - teaching-learning 
process planning competence; c2 -competence in the teaching process and in the assessment 
of learning; c3 - competence to develop pedagogical innovation and reflection on practice c4 - 
competence integration, collaboration and cooperative work in the educational institution) and 
20 indicators. The majority of judges of conceptual and operational equivalence were male 
(75.0%), with mean age of 44.6 years (± 10.1), mean time of formation of 20.8 years (± 10.7; ), 
as a main occupation of teaching (81.3%) and working in private educational institutions 
(50.0%), strictu sensu formation (75.0%), 87.5% with specific training in the area of 56.3% 
ministered courses in the area, acting as teachers in the area of ECS in the licentiate in EF and 
50.0% are postgraduate professors in the area. All indicators of C1 (93.7%), C2 (100.0%) and 
C4 indicators, two were considered very important / important. The C3 indicators with the worst 
evaluations were: I adopted a reflexive attitude about my practice and expressed interest in 
improving it (50.0%) and participated in proposals for personal improvement based on my 
practice (43.8%). of the sample as very important or very important. All indicators of all 
competencies were considered coherent (> 80.0%), suitable for NCDs (> 65.0%), capable of 
generating self-assessment of relevant quality (> 60.0%), and ECS (> 65.0%). Regarding the 
feasibility of use, the C3 indicators had the best evaluation for intuitiveness (50.0%). All the 
indicators were favorably evaluated in terms of contemplating the necessary didactic skills (> 
80.0%) and being able to have an impact on the training of graduates in PE (> 80.0%). All the 
competences obtained> 85.0% (strong and significant agreement - for conceptual equivalence, 
with strong and statistically significant agreement in C2 (Kappa = 0.60, p <0.001) and C4 
(Kappa = 0.60, p <0.001) For C1 and C3 the agreement was fair, but significant (Kappa = 0.29, 
<0.00). All competences were analyzed favorably in the operational equivalence and viability of 
use (> 93.0%, strong and significant agreement - Kappa = 0.60, <0.001). We conclude that 
there are conceptual equivalents, of items and semantics of the developed rubric. Despite the 
difficulties, the results of the adapted version seem to point to a good potential of applicability 
and clarity of the heading. 
 
Key words: Competence in education; Physical education; Supervised internship.   
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INTRODUÇÃO 

 

Enquadramento 

 A composição da competência profissional está atrelada não só à 

formação superior, mas também aos processos de ensino-aprendizagem 

vivenciados durante esta formação, que podem ocorrer de modos e momentos 

diversificados (Canen, 2013; do Nascimento, 1999b). A competência pode ser 

descrita como uma congregação mista e intrincada de habilidades e 

capacidades, resultantes de uma fusão de conceitos, funcionalidade e 

experiências. Neste sentido, a formação do profissional de EF demanda que 

sejam efetivados conhecimentos amplas habilidades específicas e atitudes 

potenciais que os habilitem a solucionarem diversas situações no contexto 

escolar (Borssoi, 2008b; De Almeida Filho 2006; dos Santos, de Souza, & 

Barbosa, 2013; Zancan, 2012). 

O estágio apresenta-se como um momento de formação para prática 

profissional em ambientes onde são realizadas as atividades do campo 

profissional, independente do curso de licenciatura (Bernardy & Paz, 2012; 

Borssoi, 2008b; Lucena Lima, 2008; Simplício, 2015; Zancan, 2012). Para 

formação do graduado em EF deve ser assegurado, como componente 

curricular, o estágio profissional curricular supervisionado e as de atividades 

complementares, vivenciando assim a dissociabilidade entre teoria e prática 

(Antunes, 2015; Barbosa, Vidal, & Tambellini, 2006; Benites, Souza Neto, & 

Hunger, 2008; Borssoi, 2008b; Brasileiras, 1997; Corbucci, Barreto, Castro, 

Chaves, & Codes, 2009). 

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é imprescindível no 

desenvolvimento dos professores nos diversos cursos de licenciatura, pois é 

um processo de aprendizagem indispensável a um profissional que almeja 

estar preparado para encarar os desafios da carreira. O desenvolvimento de 

competências docentes precisa ocorrer durante toda a formação acadêmica, 

onde os alunos devem ser estimulados a conhecerem espaços educativos 

entrando em contato com a realidade sociocultural da população e da 
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instituição (Benites et al., 2008; Bernardy & Paz, 2012; Borssoi, 2008b; 

Simplício, 2015; Zancan, 2012). 

Como preparação à realização no mercado de trabalho, o ECS se 

configura como uma maneira de estabelecer uma relação entre teoria e prática, 

conhecer a realidade da profissão que escolheu para desempenhar, porque ao 

ter contato com a rotina de trabalho que o ECS lhe proporciona, o acadêmico 

passa a compreender aquilo que tem estudado e faz relação com o dia-a-dia 

do seu futuro trabalho (Antunes, 2015; Carvalho, 2001; Lucena Lima, 2008; 

Tojal, 2008).  

Além do mais, o aprendizado é mais efetivo quando adquirido por meio 

da experiência; na prática o conhecimento é assimilado com muito mais 

eficácia, tanto é que comum ao estagiário lembrar-se de atividades no decorrer 

do estágio do que das atividades que realizou em sala de aula enquanto aluno 

(Bernardy & Paz, 2012; Borssoi, 2008b; Lucena Lima, 2008; Simplício, 2015;  

Tojal, 2008).   

A Constituição Federal do Brasil (CF) discorre sobre o processo de 

Educação Superior no país, e a Lei De Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº. 9394/96 (LDB), no art. 1º. e a Lei 11.788/2008, em seu art. 1º. § 

2º., ratificam que a educação deverá vincular-se ao mundo trabalho, sendo, 

portanto, através do estágio obrigatório o momento ideal para essa efetivação 

(Benites et al., 2008; Tojal, 2008).   

A LDB apresenta que a Educação Superior tem como uma das 

finalidades no inciso VIII, incluído pela Lei n. 13.174, de 2015, sua atuação 

para universalização e aprimoramento da educação básica, que é formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, para aproximação entre 

os dois níveis de ensino, através da formação e capacitação de profissionais 

para realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades 

de extensão (Antunes, 2015; Barbosa et al., 2006; Brasileiras, 1997; Corbucci 

et al., 2009; Zancan, 2012).  

Há diferentes modalidades de estágio, podendo ser este obrigatório ou 

não. O Estágio Curricular Não Obrigatório (ECNO) são atividades 

complementares relacionadas à área de formação do aluno, importantes para o 
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desenvolvimento profissional dos acadêmicos, porque garantem uma troca 

entre a universidade e os espaços de atuação, aperfeiçoando o método de 

aprendizagem (Benites et al., 2008; Borssoi, 2008b; Brasileiras, 1997; 

Carvalho, 2001).  

O ECS é uma atividade que exposta na matriz curricular do curso. A 

metodologia de realização do ECS depende de cada curso e pode ocorrer em 

organizações públicas, privadas, organizações não governamentais ou por 

meio de programas permanentes ou de extensão da universidade ou de 

parceiros (Barbosa et al., 2006; Borssoi, 2008b; Brasileiras, 1997; Tojal, 2008; 

Zancan, 2012).  

Constituído o currículo formal na estrutura curricular, o ECS para 

habilitação específica em Licenciatura em EF, é pré-requisito para conclusão 

do curso (Antunes, 2015; Benites et al., 2008; dos Santos et al., 2013; Tojal, 

2008). ECS deverão acontecer sob a supervisão docente, para o 

desenvolvimento de competências necessárias para atuação na Educação 

Básica.  

O parecer CNE/CES Nº: 142/2007 da Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação especifica que as práticas deverão ter uma carga 

horária fixada, inseridas nos conteúdos curriculares, que se desenvolvem ao 

longo do curso, em que as práticas pedagógicas devem compreender uma 

práxis que tenha como objetivo a sensibilização para atividades profissionais 

da área, pelo desenvolvimento e amadurecimento pessoal do estagiário 

(Benites et al., 2008; Tojal, 2008; Zancan, 2012).  

A formação de professores com competência didática e interpessoal 

vem sendo um desafio. Por muito tempo, o estudo sobre avaliação nos cursos 

de formação de professores esteve focado em teorias de medidas 

educacionais, onde o aprendizado girava em torno de como fazer provas e 

como atribuir notas e medidas (Alarcão, 2005; Darsie, 2013).   

Entretanto, nos últimos anos, a abordagem das competências vem 

sendo o foco de muitas escolas de formação superior (Cebrián de la Serna et 

al., 2016; Lucena Lima, 2008; Perrenoud & Thurler, 2009).  Compreendendo 

competência pedagógica como uma coleção de atributos pessoais como a 
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capacidade de deliberar para resolver dilemas, praticar sua profissão em 

diferentes situações, desempenhar seu papel social a partir de conhecimentos, 

experiências, valores, atitudes que favorece a realização de ações, em 

contextos específicos, visando atingir determinados resultados educacionais 

(Canen, 2013; De Almeida FILHO 2006; Perrenoud & Thurler, 2009).  

Assim, de faz imprescindível compreender que o desenvolvimento de 

competências é um processo, continuo em espiral de melhoria e incremento de 

habilidades e atitudes, posto que a combinação entre "experiência vivenciada", 

"ambiente favorável", e "capacidades individuais" são imperativos para que o 

docente consiga afinar o processo de ensino e para que os discentes possam 

se auto avaliar em seu aprendizado, buscando aperfeiçoar-se (Borssoi, 2008b; 

dos Santos et al., 2013; H. S. Ferreira, 2016; Lucena Lima, 2008; Romano, 

Occelli, Quse, Masullo, & Biber, 2015; Romera, Robles, & de la Serna, 2016; 

Simplício, 2015; Zancan, 2012).  

Como em toda área da saúde, na educação superior também tem sido 

observado há uma escassez de instrumentos formais para avaliação em 

relação à formação de competências entre professores. Sabe-se que para 

obtenção dos objetivos os instrumentos devem está adequado para que 

avaliação seja mais efetiva (Alarcão, 2005; Cebrián de la Serna et al., 2016; 

Coster & Mancini, 2015; H. S. Ferreira, 2016; Jorge, 1998b; Perrenoud & 

Thurler, 2009; Romera et al., 2016).  

As rubricas vêm sendo utilizadas na Espanha como uma ferramenta útil 

no desenvolvimento de competências, pois permite relacionar critérios de 

avaliação, categorias de rendimento, dimensões da qualidade esperada além 

de listar áreas a serem avaliadas (Freitas, Kemczinski, de la Serna, Monedero, 

& Silva, 2012; Raposo & Martínez, 2011b). Um fator preponderante no uso de 

rubricas diz respeito a possibilidade de permitir ampliar a interação e oferecer 

mais agilidade na avaliação e na detecção de dificuldades dos alunos, além de 

favorecer a comunicação entre docente-discente, bem como de fomentar a 

autonomia dos acadêmicos para o desenvolvimento das competências 

(Cebrián de la Serna et al., 2016; Freitas et al., 2012; Romera et al., 2016).  

Assim, em 2010, foi iniciado um projeto de pesquisa sobre o 

desenvolvimento de competências científicas no ensino obrigatório sendo 
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criado o Grupo de Investigação em Ciências da Educação e Habilidades 

(CATH) por um grupo de professores do Departamento de Didática das 

Ciências Experimentais da Universidade de Málaga e um grupo de professores 

de escolas secundárias em vários centros de Málaga. Desde então, o Grupo 

tem contribuído com formatos de agregar as competências na educação. 

Desde então, investigação, desenvolvimento e transferência de tecnologias e 

rubricas oriundas da pesquisa com a prática educacional vem sendo 

desenvolvidas (Cebrián de la Serna et al., 2016; Romera et al., 2016; Torra et 

al., 2012). Entretanto, a rubricas só estão disponíveis nos idiomas inglês e 

espanhol. 

Na atualidade, a adaptação transcultural de instrumentos utilizados em 

outras línguas ou em outros países tem sido úteis para o incremento de 

conhecimento por permitir economia de tempo e recursos, além da 

comparabilidade de resultados (Coster & Mancini, 2015; De Almeida Roediger 

et al., 2017; Romano et al., 2015). Pode-se encontrar na literatura 

especializada, grande quantidade de instrumentos de adaptação cultural 

(Coster & Mancini, 2015; De Almeida Roediger et al., 2017; Jorge, 1998b).  

A contribuição deste processo será desenvolver uma ferramenta útil e 

validada para a avaliação do desenvolvimento de competências nas disciplinas 

de prática de ensino e ECS de Licenciatura em EF do Centro Universitário 

Estácio do Ceará. 
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Apresentação do problema e aproximação com o tema 

 

Na graduação em EF, o estágio deve acontecer em instituições e locais 

formais e não formais, com o objetivo de desenvolver competências e 

habilidades para prática de exercícios e de atividades física, recreativas e 

esportivas, em contexto real, na perspectiva da prevenção, promoção, proteção 

e reabilitação da saúde, da formação cultural da educação e da reeducação 

motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 

empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, 

entre outras (Antunes, 2015; de Andrade Filho, 2001; Tojal, 2008).  

Cumprindo as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), a partir do ano de 2006, se instituiu oficialmente em todos 

os cursos de EF do Brasil, uma proposta de ECS com o objetivo de oferecer ao 

aluno a oportunidade de aliar observação, pesquisa, planejamento, execução e 

avaliação de diferentes atividades pedagógicas (Barbosa et al., 2006; Benites 

et al., 2008; Bernardy & Paz, 2012; Borssoi, 2008b; Brasileiras, 1997; Corbucci 

et al., 2009; Lucena Lima, 2008; Zancan, 2012).  

Justifica-se este estudo pelo fato da pesquisadora ser orientadora de 

estágios de uma instituição de ensino superior no curso de Licenciatura em EF, 

e apesar de ter participado da elaboração dos planos de ensino e de aulas de 

alguns estágios utilizados pela mesma a nível nacional, é percebida a lacuna 

existente pela ausência de instrumentos e mecanismos para avaliação do 

desenvolvimento de competências durante a pratica de ensino e estágio 

supervisionado na Licenciatura em EF, que devem planejar elaborar e aplicar 

planos de ensino para educação básica que compreende a educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio, portanto, níveis e características 

diferentes, instrumentos estes, que possam assegurar mais fidedignidade para 

formatação das avaliações, com padrões cientificamente definidos e 

aprovados. 

A lacuna existente pela falta de instrumentos e mecanismos de 

avaliação vem sendo percebidas desde a atuação na docência em escolas da 

rede privada e pública na educação básica, inclusive para acompanhamento 
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dos planejamentos como coordenadora e diretora de escola pública estadual, 

verificando essas dificuldades e tentando sanar com experiências e ou 

percepções durante os processos de avaliação. 

Também como membro do Conselho Regional de EF do Ceará 

(CREF5), e como presidente da comissão de EF Escolar, é sempre verificada 

por parte dos docentes muitas dificuldades com a forma de avalição, tendo que 

recorrer ao ‘achismo’ e ‘empirismo’, por isso a busca de instrumentos que 

possam nortear essa lacuna. 

O curso de Licenciatura em EF da instituição apresenta como um dos 

objetivos, formar professores qualificados para intervir acadêmica e 

profissionalmente em instituições públicas e privadas, no componente curricular 

EF, em todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica, que 

compreendem a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ainda 

nas modalidades, educação de jovens e adultos (EJA), educação profissional e 

gestão escolar (Barbosa et al., 2006; Benites et al., 2008; Tojal, 2008).  

Portanto, o egresso deverá ser possuidor de várias características 

como: autonomia, empreendedorismo, proatividade, criatividade, liderança, 

espírito de grupo, perseverança, consciência crítica, competência técnica, 

atitude ética e, responsabilidade e solidariedade social, na busca permanente 

do bem comum, da qualidade, do empreendedorismo criativo, 

corporativamente responsável e socialmente inclusivo, quesitos que traduzem 

uma intervenção profissional com excelência (Barbosa et al., 2006; Benites et 

al., 2008; Brasileiras, 1997; Perrenoud & Thurler, 2009; Tojal, 2008).  

 A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em EF do Centro 

Universitário Estácio do Ceará onde a autora leciona é constituída da seguinte 

forma: 

Período Nome da disciplina Tipo de disciplina 

1.  Anatomia sistêmica Obrigatória 

Biologia celular Obrigatória 

Filosofia da educação Obrigatória 

Fundamentos da EF Obrigatória 

Teoria e prática da ginástica artística Obrigatória 

Teoria e prática da recreação e lazer Obrigatória 

Planejamento de carreira e sucesso 
profissional 

Obrigatória 
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2.  História da cultura e da soc. No mundo 
contemp. 

Optativa 

Teoria e prática do atletismo Obrigatória 

Teoria e prática da natação Obrigatória 

Psicologia do desenvolvimento e da 
aprendizagem 

Obrigatória 

Aspectos antropológicos e sociólogo da 
educação 

Obrigatória 

Análise textual Obrigatória 

Anatomia do aparelho locomotor Obrigatória 

3.  Aprendizagem e controle motor Obrigatória 

Cinesiologia e biomecânica Obrigatória 

Fisiologia humana Obrigatória 

História da educação no brasil Obrigatória 

Medida e avaliação em EF Obrigatória 

Metodologia científica Obrigatória 

Raciocínio lógico Optativa 

4.  Estética e história da arte contemporânea Optativa 

Metodologia do ensino da EF Obrigatória 

Fisiologia do exercício Obrigatória 

Corporeidade e motricidade Obrigatória 

Didática Obrigatória 

Políticas públicas e organização da 
Educação Básica 

Obrigatória 

Prát. Ens. Estágio supervisionado EF 1 Obrigatória 

História dos povos indígenas e 
afrodescendentes 

Eletiva 

5.  Prescrição de exercícios para grupos 
especiais  

Eletiva 

Teoria e metodologia da ginástica escolar  Eletiva 

Teoria e prática do folclore e dança  Eletiva 

Teoria e prática dos esportes de luta  Eletiva 

Tópicos especiais em EF  Eletiva 

Prát. Ens. Estágio supervisionado EF 2 Obrigatória 

Metodologia do ensino do futebol e futsal  Obrigatória 

Metodologia do ensino do handebol  Obrigatória 

Educação ambiental  Obrigatória 

Educação especial  Obrigatória 

Seminários integrados em EF  Obrigatória 

Esporte educacional  Eletiva 

Esportes de aventura e atividade física na 
natureza  

Eletiva 

6.  Metodologia do ensino do basquetebol  Obrigatória 

Metodologia do ensino do voleibol  Obrigatória 

TCC em EF- licenciatura  Obrigatória 

Teoria e prática da EF adaptada  Obrigatória 

Prát. Ens. Estágio supervisionado EF 3 Obrigatória 

Tópicos em libras: surdez e inclusão  Obrigatória 
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O processo de avaliação do Estágio Supervisionado, é de 

característica eminentemente qualitativa e subjetiva, compreende o 

acompanhamento ao cumprimento das atividades de estágio, aos seminários 

de discussão durante as aulas e ao Relatório Final de Estágio, pré-requisito 

fundamental para sua aprovação, portanto, não havendo a existência de 

instrumentos e mecanismos para a referida avaliação. Os ECS encontram-se 

distribuídos conforme a seguir (Benites et al., 2008; Tojal, 2008): 

• Prática de ensino e estágio supervisionado em EF I  

• Objetivo geral: Proporcionar, frente à “vivência profissional”, a 

aplicabilidade do conhecimento sob uma perspectiva crítico-

reflexiva.  

• Inclui atividade de observação, coparticipação e participação na 

educação infantil e ensino fundamental (até o 5º ano). 

• Temáticas abordadas: Visão geral RCNEI, dos PCN; Ética 

Profissional e docência em EF; Habilidades e Competências 

pertinentes ao Professor de EF. 

• Avaliações poderão ser realizadas através de instrumentos como: 

provas teóricas, provas práticas, seminários, realização de 

projetos; relatórios e ou relatos de experiência. 

• Prática de ensino e estágio supervisionado em EF II  

• Objetivo geral: aproximação do estudante com a realidade da 

escola. 

• Inclui atividade de observação, coparticipação e participação no 

ensino fundamental séries finais e ensino médio. 

• Temáticas abordadas: Parâmetros curriculares nacionais (PCN) e 

Orientações Curriculares Nacionais (OCEM).  

• Avaliações poderão ser realizadas através de instrumentos como: 

provas teóricas, provas práticas, seminários, realização de 

projetos; relatórios e ou relatos de experiência. 
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• Prática de ensino e estágio supervisionado em EF III 

• Objetivo geral: aproximação do estudante com o ensino formal, 

contribuindo para uma formação do professor em educação 

básica, consciente de suas responsabilidades em relação ao 

desenvolvimento da educação, cidadania, saúde, bem-estar e 

qualidade de vida das pessoas, sejam alunos, familiares, grupos 

e comunidade. 

• Inclui atividade de observação, coparticipação e participação na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Noções Básicas da 

Gestão Escolar. 

• Temáticas abordadas: Educação para um Estilo de Vida Ativo e 

Saudável; Gestão Escolar, Projeto Político Pedagógico, matrícula 

e organização das turmas, tempo e espaços escolares.  

• Avaliações poderão ser realizadas através de elaboração e 

projetos, aplicação de pesquisa aos jovens e adultos e gestores 

das escolas, com apresentação de relatório de experiências. 

Na área da licenciatura em EF, há um enfoque voltado ao 

desenvolvimento de competências individuais e coletivas, orientada para o 

trabalho educacional, sendo diretamente influenciada pelos conteúdos 

assimilados durante a formação profissional (Benites et al., 2008; Borssoi, 

2008b; Cebrián de la Serna et al., 2016; do Nascimento, 1999b; Romano et al., 

2015; Tojal, 2008). Se a avaliação focalizar apenas os aspectos de 

conhecimento teórico e/ou habilidades e atitudes isoladas, a inadequação do 

processo educativo levará a fragmentação e reducionismo das competências 

necessárias à docência (Benites et al., 2008; Bernardy & Paz, 2012; Borssoi, 

2008b; Canen, 2013; Duarte, Canelas, Soares, Pombo, & Loureiro, 2012; H. S. 

Ferreira, 2016; Perrenoud & Thurler, 2009).  

 Deste modo, deve ser possibilitado ao graduando vivenciar e 

consolidar competências e habilidades que são necessárias para o exercício 

profissional nas diferentes áreas de intervenção, a partir da segunda metade do 

curso, por meio do estágio curricular profissional, sob a supervisão de 

profissional habilitado e qualificado, buscando assim, efetivar e concretizar de 
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maneira autônoma sua profissionalização (Antunes, 2015; Bernardy & Paz, 

2012; Borssoi, 2008b; Lucena Lima, 2008; Tojal, 2008).  

Ultimamente tem sido um grande desafio para os docentes de o ECS 

delinear o processo de avaliação das competências pedagógicas a serem 

desenvolvidas pelos acadêmicos de EF no ECS. Neste sentido, o uso de 

rubricas vem sendo utilizado como ferramenta efetiva para a avaliação do 

desenvolvimento de competências (Duarte et al., 2012; Freitas et al., 2012; 

Novak et al., 2013).  

A tradução e adaptação transcultural de instrumentos demanda um 

processo rigoroso e metodologicamente validado para que não ocorram 

alterações do conteúdo a ser avaliado, o que poderia comprometer a 

equivalência da informação e até dificultar a comparação entre estudos do 

mesmo tema (Coster & Mancini, 2015; De Almeida Roediger et al., 2017; 

Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993; Jorge, 1998b). 

Diante disto, pretende-se realizar a adaptação transcultural e validação 

para o português da rubrica Autoevaluación del prácticum del máster de 

secundaria desenvolvida por Daniel Cebrián Robles do Grupo de Investigación 

en Ensenãnza de la Ciencias y Competencias (ENCIC), grupo de investigação 

reconhecido no Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). 
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Objetivos  

 

Objetivo Geral:  

 

• Realizar a tradução e adaptação transcultural e validação da rubrica 

Autoevaluación del prácticum del máster de secundaria para a língua 

portuguesa, utilizando a estratégia equivalências conceitual e de itens, de 

equivalência semântica, compreensão verbal e clareza das questões junto a 

profissionais de Educação Física, pela escassez de instrumentos validados e 

para que depois de traduzidos para a língua Portuguesa no Brasil, possam 

ser utilizados pelos supervisores de estágios. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Executar a equivalência semântica por duas pessoas com formação superior 

em letras e linguista, para que possa comparar se as duas versões 

traduzidas não modificaram seus significados da versão original construída 

pela versão preliminar das rubricas, e possam servir de instrumentos de 

avaliação pelos supervisores de estágios em Licenciatura em Educação 

Física no Brasil. 

2. Realizar a avaliação das equivalências conceitual e de itens, por juízes que 

conheçam a temática da rubrica para analisar a pertinência dos itens do 

instrumento de acordo com as competências esperadas ao aluno em ECS na 

área de EF. 

3. Avaliar a compreensão verbal e clareza das questões junto a profissionais de 

Educação Física que atuem na área de ECS.  
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Hipóteses Levantadas 

 

• H1 – As versões traduzidas dos instrumentos de avaliação não modificam os 

significados da versão original construída pela versão preliminar das rubricas 

e podem ser utilizados como instrumento de avaliação de desenvolvimento 

de competências no ECS da Licenciatura em Educação Física no Brasil. 

• H2 – Existe pertinência de equivalências conceitual e de itens dos 

instrumentos de avaliação, conforme as competências esperadas ao aluno 

em ECS na área de EF. 

• H3 - Existe compreensão verbal e clareza das questões junto a profissionais 

de Educação Física.  
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ESTADO DA ARTE 

 

1. A necessidade do desenvolvimento de competências no ensino 

superior 

Entende-se por competência, a capacidade de usar conhecimentos, 

treinamentos, atitudes, valores e habilidades pessoais, sociais e 

metodológicas, que darão oportunidades ao indivíduo para enfrentar e resolver 

problemas, em situações de estudo ou de trabalho e no desenvolvimento 

acadêmico, profissional, social e ou pessoal (Canen, 2013; Chue, 2017; De 

Almeida Filho 2006).  

Considera-se a competência como sendo o caminho para o 

entendimento acerca da nova proposta de formação superior. No Brasil, a 

recomendação organizativo-legal acerca da formação universitária referente a 

área da saúde está prescrita na Constituição Federal de 1998, na Lei Orgânica 

da Saúde – 8080/1990 e as DCN dos cursos da área da saúde (Brasil, 1997; 

de Diretrizes, 1996; Saúde, 1990; Tojal, 2008). 

O desenvolvimento das competências torna-se fundamental para a 

participação ativa do indivíduo na sociedade onde está inclusa, de maneira que 

ele tenha a capacidade de interpretar a informação disponível e admitir uma 

posição ativa perante as diversas possibilidades que lhe são oferecidas, 

preparando-se não apenas para o mercado do trabalho, mas para a vida (Altet, 

2001; Andretta, Da Silva, Susin, & Freire, 2010; De Almeida Filho 2006). 

As competências, deste modo, não podem ser consideradas como o 

decorrente da aprendizagem exclusivamente de um elemento, mas a união de 

múltiplos aspectos, tanto pessoais quanto relacionados a um contexto 

estabelecido. Nelas se convergem tanto os conhecimentos imprescindíveis que 

precisam estar presentes para basear e dar significado à ação, quanto 

destrezas, habilidades intelectuais, manuais, sociais etc., atitudes e valores, 

que colaboram para a correta execução de uma ação, no contexto em que se 

adquire ou se desenvolve (De Almeida Filho 2006; Perrenoud, Paquay, Altet, & 

Charlier, 2001).  
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O fundamental é que tais habilidades precisam estar voltadas sempre 

para o alcance de resultados úteis em um contexto estabelecido, mas levando 

em consideração que cada cenário está submerso em um constante processo 

de mudanças, o que explica que cada indivíduo precisa estar, também, de 

maneira continua, em constante processo de formação (Canen, 2013).  

Muitas vezes, o desenvolvimento de competências pressupõe a 

ocorrência de algumas fases. Os alunos analisam a tarefa, definem objetivos, 

planejam como alcançá-los e uma série de crenças motivacionais estimulam o 

processo e influenciam a ativação das estratégias de aprendizagem. Na fase 

de desempenho, os alunos realmente executam a tarefa, enquanto eles 

monitoram como eles estão progredindo e usam uma série de estratégias de 

autocontrole para manterem-se cognitivamente engajados e motivados para 

terminar a tarefa. Finalmente, na fase de autorreflexão, os alunos avaliam 

como eles realizaram a tarefa, fazendo atribuições sobre seu sucesso ou 

fracasso. Essas atribuições geram auto reações que podem influenciar 

positivamente ou negativamente a maneira como os alunos abordam a tarefa 

em performances posteriores (Panadero, 2017). 

 

1.1. Competência Cognitiva 

  A competência cognitiva é a capacidade do indivíduo de se envolver em 

processo cognitivo para entender e resolver situações problemas, onde o 

método de solução não é imediatamente evidente e inclui a vontade de se 

envolver com problemas, buscando atingir seu potencial como cidadão 

construtivo e reflexivo (Pisa, 2010; Sperafico, 2013).  

É fato que diante da mesma situação problema, estudantes distintos 

utilizam estratégias diferentes em direções distintas e isso acontece baseado 

em processos cognitivos e organizações mentais que caracterizam a 

disposição dos sujeitos para resolver problemas (Andretta et al., 2010; Glaser, 

1992). Os alunos mais capacitados cognitivamente ainda usam mais a 

metacognição, permitindo analisar a dificuldade do problema e torna-lo também 

mais capazes de reconhecer os erros cometidos e distribuir adequadamente o 

tempo ao resolverem problemas (Andretta et al., 2010; Matlin, 2004). 
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Piaget  diz que no começo existe só a ação prática e inconsciente até 

que os resultados dessa ação, ao se tornarem observáveis, ajudem o sujeito a 

tornar os objetivos iniciais mais claros e conscientes (Piaget, 1977). Assim, 

destaca-se a importância do papel do professor como facilitador na construção 

do processo de aprendizagem do aluno, valorizando o aprender a aprender 

(Almeida, 2002; Altet, 2001; Perrenoud et al., 2001).  

Os alunos com mais competência cognitiva são aqueles com maior 

habilidade de organização do conhecimento conceitual e procedimental na 

memória de longo prazo, já que podem acessá-la durante a resolução de um 

problema. Eles processam melhor as informações ligadas na resolução e 

esquematização, já que automatizaram múltiplas operações por meio da 

prática na aplicação de estratégias, podendo readquiri-las e executá-las com 

facilidade, desenvolvendo esquemas ricos e bem organizados, e processos de 

automatização de sequências de passos em hábitos que demandam pouco 

domínio consciente (Canen, 2013; Sperafico, 2013). 

Arthur Whimbey criou o Whimbey Analytical Skills Inventory (WASI), 

uma forma de analisar as capacidades cognitivas. Os pesquisadores utilizam 

WASI em pesquisas ligadas a educação, especialmente para avaliar e 

desenvolver habilidades cognitivas para solução de problemas (Andretta et al., 

2010; Sperafico, 2013).  

Em uma pesquisa com 129 crianças, como um recurso de avaliação 

das capacidades cognitivas antes e depois de um programa de intervenção 

experimental que buscou melhorar as habilidades das crianças. Os autores 

constataram um aumento expressivo no pós-teste. O programa de intervenção 

dos autores é parte de um estudo maior que tem busca esclarecer e reduzir as 

dificuldades de adequação de comunidades rurais e imigrantes à vida urbana e 

aos sistemas escolares urbanos (Gülgöz & Kağıtçıbaşı, 2004; Sperafico, 2013). 

O uso o WASI em um estudo buscando determinar se as diferenças 

nos estilos de aprendizagem de 180 alunos, calouros da faculdade 

preparatória, estavam ligadas aos escores do WASI. O exame da relação entre 

os estudantes com diferentes estilos de aprendizagem e a taxa de sucesso no 

WASI constatou que não havia relação entre os estilos de aprendizagem e o 

sucesso na solução de problemas, uma vez que os caminhos são distintos 
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apresentaram pouco ou nenhum impacto sobre sua capacidade de pensar 

(Sperafico, 2013).  

Já no Brasil, usou o recurso na pesquisa de doutorado Intervenção 

psicopedagógica na fase de representação mental em resolução de problemas 

matemáticos, com 26 professores do Ensino Fundamental 1 de escolas 

públicas e privadas de Porto Alegre. O teste buscou averiguar as dificuldades 

nas estratégias de compreensão em solução de problemas. Em seguida, a 

autora realizou intervenção para reforçar as funções cognitivas, durante três 

meses, com objetivo de determinar comparações entre os subgrupos, 

resolvedores menos eficazes N=13 e resolvedores mais eficazes N=13, antes e 

após a intervenção (Vieira, 1999). 

 

1.2. Metacognição e aprendizagem 

  Entendia-se como metacognição o conhecimento que o indivíduo tinha 

sobre sua cognição, por exemplo, o conhecimento sobre sua memória (meta 

memória). Depois com a abordagem do Processamento da Informação, 

proposto pela Psicologia Cognitiva juntou-se a esse termo outras definições 

(Andretta et al., 2010; Inchausti de Jou & Sperb, 2006).  

O uso do termo metacognição, Piaget  chamava a atenção para a 

legitimidade dessa reflexão aplicada à aprendizagem, confiando que um bom 

monitoramento resultava em aprender melhor, apoiando assim a prática meta 

cognitiva como tática para aumentar a quantidade e qualidade de 

conhecimento metacognitivo, assim como as habilidades de monitoramento 

(Piaget, 1977). O que significa que o exercício de monitoramento pelo 

estudante, levaria à autorregulação da aprendizagem, melhorando o 

desempenho acadêmico (Andretta et al., 2010).  

A metacognição é abordada em duas dimensões: conhecimento 

metacognitivo e controle metacognitivo (ou autorregulação). O conhecimento 

metacognitivo refere-se conforme as crenças dos indivíduos acerca de fatores 

ou variáveis que afetam o desenvolvimento e o resultado de uma atividade 

cognitiva (Marini, 2006; Perrenoud et al., 2001; Sperafico, 2013).  
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Quando o sujeito entende como os processos cognitivos agem, é 

capaz de dominá-los e utilizá-los de forma mais eficiente, adaptando-os a uma 

aprendizagem mais qualificada (Ozsoy & Ataman, 2009). Ou seja, é 

fundamental propor o uso da metacognição em sala de aula, mas os alunos 

necessitam de motivação para usa-la e capacidade para aprender como estes 

elementos precisam ser conectados pelos professores em seus modelos de 

aprendizagem (Andretta et al., 2010; Sperafico, 2013). 

Para capacitar os alunos, é necessário aumentar além das técnicas de 

ensino baseadas em evidências para conceituar a metacognição como um 

processo socialmente mediado (Chue, 2017; Perrenoud et al., 2001). Piaget 

analisava que a reflexão das crianças acerca dos problemas com que se 

enfrentam e a consideração de possibilidades de resolução consistia em 

aspectos fundamentais do desenvolvimento cognitivo (Piaget, 1977; Sperafico, 

2013).  

O uso de estratégias metacognitivas na compreensão da leitura, 

também expõe diversas estratégias significativas para a resolução de 

problemas, como: reler fragmentos em que não há entendimento, avaliar a 

lógica das informações do texto, estar atento a dados importantes, entre outros. 

Pode-se estabelecer essa relação, pelo fato da atividade de resolução de 

problemas matemáticos também exigir compreensão leitora (Joly & Istome, 

2008).  

Por possibilitar o aperfeiçoamento da aprendizagem, o uso da 

metacognição também pode ajudar os estudantes na detecção e correção de 

erros. Desse modo, o uso de estratégias metacognitivas pode ajudar o aluno 

não somente a entender os erros cometidos, como também preveni-los, 

através do monitoramento e regulação de seus conhecimentos e dos métodos 

usados durante a resolução do problema (Andretta et al., 2010).  

Entretanto, não basta o aluno apenas ter o conhecimento de 

estratégias, ele precisa saber também como e quando usá-las. Monitorar e 

autorregular a própria cognição é um fator importante no desenvolvimento da 

aprendizagem, assim, professores devem desenvolver situações que 

possibilitem a construção de habilidades cognitivas necessárias para solucionar 
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as inúmeras informações disponíveis no mundo (Inchausti de Jou & Sperb, 

2006).  

O controle metacognitivo ou autorregulação explica que esta não se 

trata de capacidades mentais ou acadêmicas, mas do processo de auto 

direção, onde o aluno transforma suas habilidades mentais em habilidades 

acadêmicas (Inchausti de Jou & Sperb, 2006; Sperafico, 2013; Zimmerman, 

2002). Assim, a regulação do conhecimento abrange o uso de mecanismos 

auto regulatórios durante a realização de tarefas, abrangendo planificação, 

verificação, monitorização, revisão e avaliação das realizações cognitivas 

(Guimarães, Stoltz, & Bosse, 2008; Inchausti de Jou & Sperb, 2006; Ribeiro, 

2003; Sperafico, 2013). 

A importância alcançada pela metacognição no cenário educacional, 

uma vez que admite ao indivíduo monitorar, autorregular e preparar estratégias 

para potencializar sua cognição, assegurando ser este um fator fundamental na 

aprendizagem, em que consideravam como as dimensões estratégicas 

metacognitivas (Andretta et al., 2010; Guimarães et al., 2008; Inchausti de Jou 

& Sperb, 2006; Ribeiro, 2003; Sperafico, 2013): 

• Planejamento: análise da tarefa e conteúdo educacional; 

• Monitoramento: estratégias usadas para permitir a observação da 

efetividade do desempenho e conduta de aprendizagem; 

• Regulação: estratégias utilizadas quando surgem problemas durante o 

processo de aprendizagem; 

• Avaliação: estratégias usadas para conferir se os objetivos foram 

atingidos ou não. 

Tais subescalas buscam investigar as diferentes dimensões das 

estratégicas metacognitivas, que podem ser empiricamente diferenciadas em 

estudantes do 4º, 5º e 6º do Ensino Fundamental. Não constataram diferenças 

entre as quatro fases, somente em relação à fase de planejamento, sendo que 

as fases de monitoramento, regulação e avaliação exibiram alta conexão, não 

podendo ser individualizadas empiricamente, mesmo nos alunos mais velhos, 

sendo importante idealizar as estratégias metacognitivas nas quatro dimensões 
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com o objetivo de planejar e conduzir treinamentos de estratégias, assim como 

realizar estudos (Sperafico, 2013). 

As relações entre o uso de estratégias metacognitivas e não são 

preditora do desempenho acadêmico desses (Guimarães et al., 2008; Inchausti 

de Jou & Sperb, 2006; Nota, Soresi, & Zimmerman, 2004; Ribeiro, 2003). 

Entretanto, os componentes metacognitivos podem ser construídos na sala de 

aula, desenvolvendo um ambiente favorável para o  uso e reconhecimento de 

características cognitivas, motivacionais, pessoais e situacionais, avaliando 

suas próprias aprendizagens (Andretta et al., 2010; Inchausti de Jou & Sperb, 

2006).  

Entretanto, há uma necessidade de estimular a metacognição pelo 

educador, em que o professor deve proporcionar aos alunos momentos 

propícios para que esses desenvolvam sua metacognição em contextos de 

resolução de problemas onde existe a necessidade de eleger as estratégias 

adequadas para a resolução adiantando as consequências de sua escolha 

(Inchausti de Jou & Sperb, 2006; Ribeiro, 2003).  Este gênero de atividade 

proporciona ao aluno, principalmente se apresenta dificuldades, chance de 

administrar de modo pensado suas próprias operações cognitivas.  A 

construção dessa representação situacional deve ser primeiramente interna, e 

que seja coerente, interligando todas as informações relevantes do problema. 

Também deve ter correspondências com o material que está sendo 

compreendido relacionadas com os conhecimentos prévios do sujeito (Matlin, 

2004). 

Existe alunos que expressam a utilização de estratégias que na 

verdade não usam, também há alunos que expressam não usar uma estratégia 

que de fato empregam (Marini, 2006). Para Piaget, o fato dos alunos relatarem 

conhecer as estratégias e não usá-las quando desenvolvem uma atividade 

pode também ser esclarecido com baseado na Epistemologia Genética, 

tomando o processo de tomada de consciência (Andretta et al., 2010; 

Guimarães et al., 2008; Piaget, 1977). 

A tomada de consciência e a metacognição são processos essenciais e 

complementares, já que, enquanto o saber é um conhecimento prático e 

inconsciente, não é possível ao sujeito pensar sobre ele, regulá-lo e controla-lo 
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(Guimarães et al., 2008; Inchausti de Jou & Sperb, 2006; Ribeiro, 2003). A 

tomada de consciência parece ser pré-requisito para a metacognição, já que o 

sujeito não alcança níveis mais elevados de consciência sem que haja um 

exercício metacognitivo.  

Diversas são as ações que os professores podem realizar para 

proporcionar um treinamento metacognitivo aos alunos (Andretta et al., 2010; 

Blakey & Spence, 1990; Canen, 2013; Marini, 2006; Ribeiro, 2003; Rios, 2002): 

• Estimular os alunos a escrever acerca do que sabem e do que não 

sabem; 

• Estimular os estudantes a especificar seu pensamento, sendo que o 

professor, ao resolver um problema com os alunos, também precisa 

expressar seu pensamento em voz alta durante a resolução, a fim de 

ajudar os alunos a construir um vocabulário comum para explicitar e 

debater seu pensamento durante a resolução do problema; 

• Conservar um diário de pensamento: o estudante precisa refletir acerca 

do seu pensamento e tomar nota de ambiguidades e inconsistências, 

assim como explanar sobre como lidou com as dificuldades; 

• Planejamento: ensinar o aluno a estruturar planos sobre as atividades de 

aprendizagem, estipulando tempo para realização, material a ser usado, 

organização da atividade e o procedimento que será realizado; 

• Explicar o processo de pensamento: incitar os alunos a debater o 

entendimento usado para desenvolver consciência acerca das 

estratégias que podem ser aplicadas em outras situações. Para isso, 

orienta-se o aluno para que reveja a atividade, recolhendo dados sobre 

o processo de pensamento; solicita-se que classifique as ideias, 

identificando as estratégias de pensamento usadas; e avalie o sucesso, 

descartando as estratégias inadequadas e identificando as adequadas; 

• Autoavaliação: desenvolver critérios de avaliação para que os alunos se 

questionem durante e depois da aprendizagem. 

Deste modo, se os alunos não tomaram consciência do conhecimento 

sobre qual estratégia pretendem aplicar, obtendo um conhecimento informal, 

que não é completamente entendido. Assim, favorece um maior empenho dos 

indivíduos na aprendizagem, tornando a avaliação fundamental em qualquer 
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processo, através de metodologias simples e práticas (Borssoi, 2008a; Canen, 

2013; De Almeida Filho 2006; Duarte et al., 2012; Rios, 2002). 

Assim, a avaliação e o aprendizado estão intrinsecamente vinculados à 

atividade de ensino universitário. Entretanto, a avaliação e a auto avaliação de 

ponto a ponto aparecem como uma atividade de ensino feita com os alunos; é 

um método e um modelo inovador que oferece habilidades profissionais para 

ambos, professores e alunos (Cebrián, 2009). Logo, os sujeitos não 

conseguem determinar relações entre as estratégias metacognitivas e o 

conhecimento sobre o qual necessitam aplica-las, isto é, não existe devaneios 

de reflexões suficientes para determinar essas relações, uma vez que o 

conhecimento metacognitivo não é inteiramente consciente (Andretta et al., 

2010; Guimarães et al., 2008; Inchausti de Jou & Sperb, 2006; Ribeiro, 2003). 

 

2. O desenvolvimento de competências na licenciatura em educação 

física 

Ao longo dos anos, a preparação do profissional de EF passou por 

transformações intensas (Antunes, 2015). Há 10 anos, os cursos de 

Licenciatura em Educação Física formavam profissionais para o ensino formal 

e, além disso, também preenchia os espaços que havia na área e que não 

faziam parte do contexto escolar.  

Para a atuação do professor de EF, são necessárias três categorias de 

conhecimento: do conteúdo,  do currículo e pedagógico (Benites et al., 2008; 

Tojal, 2008). O curso de graduação em Educação Física precisa oferecer uma 

capacitação técnico científica tendo em vista que a EF se configura como 

práticas corporais sistematizadas, esporte, práticas corporais expressivas, 

ginástica, jogos, lutas (Antunes, 2015; Shulman, 1987). 

O profissional de EF precisa promover por meio de vivências motoras 

diversas e conhecimento corporal, a consciência e o domínio da ação motora 

para seu aluno, para que este adquira autonomia de movimentos diante das 

várias situações do dia a dia. Ou seja, não basta o profissional saber executar 

e se sustentar nisso para atuar, porque o único favorecido é ele mesmo. 

Entretanto, o profissional precisa levar o aluno a controlar seu corpo em 
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movimento e ser capaz de resolver os problemas motores que aparecerem 

(Antunes, 2015; Canen, 2013; Nascimento & Graça, 1998; Rios, 2002; Tojal, 

2008).  

Os novos conhecimentos produzidos e debatidos, em que os cursos de 

Bacharelado têm como objetivo atender a um mercado que demanda um novo 

profissional que não tem ligação exclusiva com o ensino regular, porém tem 

vínculo com um novo tipo de público presente nos clubes, academias, 

empresas, condomínios, personal trainners, etc. (Altet, 2001; Ghilardi, 1998; 

Tojal, 2008).  

Assim, não se admite mais que os cursos de EF formem profissionais 

com a capacidade apenas de executar habilidades motoras ou de reproduzir 

movimentos e aulas já planejadas e preparadas (Pellegrini, 1988). Espera-se 

que o profissional de EF possua uma gama de conhecimento que entenda o 

homem em movimento nos diferentes contextos em que ele se encontra, 

percebendo suas fases de desenvolvimento, suas necessidades, suas 

limitações, aspirações, não se baseando apenas na prática pela prática 

(Antunes, 2015; Tojal, 2008).   

Com a criação do Bacharelado teve uma reforma nos currículos dos 

cursos de preparação profissional em Educação Física, tendo a diferenciação e 

a separação do Licenciado, que é o professor, do Bacharel, que é o 

profissional, buscando atender às necessidades do mercado e da sociedade, 

isto é, professores que têm ligação com à Educação Física escolar e 

profissionais que tem ligação com programas de atividade física no 

atendimento de diversas necessidades da população (Ghilardi, 1998).  

Deste modo, quando tratamos acerca da competência profissional 

independente da área de estudo, fazemos o seguinte questionamento: Qual 

conhecimento o profissional precisa ter para atuar no mercado de trabalho e 

assim, ser competente e se diferenciar?  

Utiliza-se a palavra competência para indicar uma variedade de 

objetos, definições. Isto diminui o seu entendimento, deixando-nos perante a 

uma questão que não é só de caráter lógico, de nomenclatura, mas que 

abrange efetivamente o sentido da formação e da prática dos docentes (Rios, 
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2002).Na conceituação da palavra competência, verifica-se que há uma crítica 

aos seus pressupostos básicos, especialmente de sua preocupação com o 

produto, com o resultado final de sua interferência (Altet, 2001; Nascimento & 

Graça, 1998). 

Por isso, é essencial repensar e reestruturar os currículos dos cursos 

de Educação Física, para que os profissionais possam atender às reais 

necessidades da sociedade e principalmente, promover a valorização da área, 

porque, atualmente, não existe acordo em relação a formação do profissional 

ocorrer com base nas disciplinas práticas ou teóricas (Antunes, 2015; Benites 

et al., 2008; Tojal, 2008). No entanto nem sempre é possível realizar uma 

avaliação formativa, especialmente com grandes grupos de estudantes 

(Cebrián, 2009; del Pozo Flórez, 2012; Gordillo & Rodríguez, 2006; Puigdellívol 

& Cano, 2005). 

Há muitas divergências, que coloca em discussões posições bastante 

claras e opostas dos intelectuais da área acerca do conceito de teoria e prática, 

mas em um consenso define-se que a teoria é um conjunto de conhecimentos 

sistematizados que se propõe explicar a ocorrência de determinados 

fenômenos de acontecimentos, e Prática é o conhecimento aplicado resultante 

de um saber advindo de um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre 

determinados fenômenos (Antunes, 2015; de Andrade Filho, 2001; Ghilardi, 

1998; Medina & Prudente, 2012; J. Tojal, 1995; Tojal, 2008; Zancan, 2012).   

Podemos ressaltar que há uma separação entre teoria e prática na 

Educação Física e que intervém na formação profissional, em que a 

especificação e a segmentação do conhecimento na preparação profissional 

causam uma separação entre disciplinas teóricas e práticas, impedindo a 

comunicação e a integração. Como decorrência, tem-se profissionais capazes 

de analisar, porém com dificuldade em resumir conhecimentos, evitando a 

solução de problemas práticos (Altet, 2001; Antunes, 2015; Crum, 2000; 

Ghilardi, 1998; Pellegrini, 1988; Tani, 1996; Tojal, 2008).  

Os professores dos cursos de EF fomentam esta dicotomia, uma vez 

que ministram disciplinas que têm esta divisão entre teoria e prática, afastando 

e isolando as disciplinas uma das outras como se não houvesse nada em 

comum (Altet, 2001). Precisa existir uma interdisciplinaridade entre as 
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disciplinas do currículo da graduação, levando o aluno a fazer correlações 

entre as diferentes disciplinas, sejam elas provenientes de conhecimentos 

básicos ou aplicados, buscando oferecer um conjunto de conhecimento 

extenso, completo, contudo característico sobre o elemento de pesquisa da 

Educação Física (Antunes, 2015; Benites et al., 2008; Tojal, 2008; Winterstein, 

1995).  

Entretanto, por vezes, os conteúdos das disciplinas entendidas como 

práticas tem-se organizado basicamente de atividades motoras próprias do 

esporte, dança e ginástica, e necessitariam ser compostos de conhecimentos 

estruturados sobre essas atividades (Benites et al., 2008; Ghilardi, 1998; 

Nascimento & Graça, 1998; Pellegrini, 1988; Tojal, 1995).  

As disciplinas práticas devem ser construídas de modo que não 

privilegiem a execução, mas proporcione ao graduado desenvolver sua 

capacidade diagnóstica, sua capacidade de observação. Cabe as disciplinas 

práticas oferecer ao estudante, não só o conhecimento cognitivo, mas o 

conhecimento em nível pessoal, isto é entender a definição de vivência pessoal 

como autoconhecimento, aprender a lidar com o desconhecido e com as 

pessoas (Crum, 2000; Okuma, 1996).  

Assim, se faz premente que os professores nas aulas práticas não 

transmitam só métodos e técnicas de ensino em forma de sequências 

pedagógicas, mas debatam conceitos de como o aluno se move, se 

desenvolve, ele aprende, se estrutura as atividades e as tarefas a serem 

ensinadas. Ou seja, os profissionais não devem se prender a programas e 

modelos fixos pré-determinados de aprendizagem, já que na atuação 

profissional, o público é heterogêneo, as necessidades são distintas, as táticas 

variam, os problemas se transformam continuamente (Crum, 2000; Santos & 

Tani, 1995; Tani, 1996; Tojal, 2008; Zancan, 2012).  

 

2.1. Competência do Profissional em Educação Física  

A partir das reformas ocorridas na lei brasileira, acerca da formação de 

professores, a interpretação da sociedade a respeito mudou, e seu 

desempenho passou a ser avaliado como uma verdadeira profissão, 
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conquistando respeito e reconhecimento (Benites et al., 2008; Tojal, 2008). Os 

professores formados a partir se tornaram “profissionais do ensino e da 

aprendizagem, formados pela assimilação de competências imprescindíveis ao 

ato de ensinar, e não só ao domínio de conteúdos de ensino, como ocorria nos 

sistemas de formação antecedentes” (Altet, 2001), p. 23). 

Conforme o Parecer 058/04 do Conselho Nacional de Educação (De 

Educação & Da Fonseca), as competências, junto com teorias, experiências, 

habilidades e atitudes, são constituídas segundo a formação de conhecimentos 

expressivos que permitam a mudança do entendimento sobre o mundo vivido. 

Assim, as competências podem ser vistas como sinônimos de experimentos, 

de habilidades e de atitudes, como se todas formassem um mesmo rol de 

qualidades do docente. Além disso, a formação das competências está 

relacionada a conquista de uma série de conhecimentos antecipadamente 

determinados, que, ao final do processo, garantirá a própria competência ao 

docente (Canen, 2013; De Almeida Filho 2006; Nascimento & Graça, 1998; 

Rios, 2002). 

É importante que sejam avaliados os aspectos que a profissão e a 

sociedade esperam do desempenho do profissional, para que seja desenhado 

o perfil das competências profissionalmente esperadas e socialmente 

promovidas. Baillauquès (Baillauquès, 2001) discute acerca da definição das 

competências do docente, que passa por um modelo esperado, almejado, 

procurado e visado, é realmente reconhecida, aceita e válida social e 

profissionalmente. 

O profissional competente é aquele que é capacitado para avaliar 

situações difíceis, adotando como referência distintas maneiras de leitura; 

escolher de forma rápida e pensada por táticas acomodadas aos objetivos e às 

exigências éticas; escolher, entre uma larga variedade de conhecimentos, 

métodos e utensílios, os meios mais apropriados, estruturando-os na forma de 

um dispositivo; adequar rapidamente seus projetos em função da experiência; 

avaliar de modo crítico suas ações e seus resultados; finalmente, estudar, 

através dessa avaliação ininterrupta, durante toda a sua carreira (Canen, 2013; 

Perrenoud et al., 2001; Rios, 2002). 
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A docência competente mistura técnica e sensibilidade acompanhadas 

por certo princípios, que são localizados num “espaço ético-político” (Altet, 

2001). Os conceitos iniciais de competência são do início dos anos 80, que a 

avaliavam como uma articulação entre a “dimensão técnica e a dimensão 

política”, de onde resultaram expressões como “competência técnica” e 

“compromisso político” (Crum, 2000; Perrenoud et al., 2001; Rios, 2002).  

Por vezes foi utilizada a palavra conhecimentos para designar as 

competências (Altet, 2001; Crum, 2000; Perrenoud & Thurler, 2009), e sugere 

sete categorias, sendo quatro voltadas a todos os docentes, 

independentemente de sua área de atuação, e três exclusivas para professores 

de Educação Física: a) primeira categoria abrange o conhecimento pedagógico 

geral, b) refere-se ao conhecimento dos alunos e das suas particularidades, a 

terceira categoria faz alusão ao conhecimento do contexto educativo, por fim a 

c) conhecimentos gerais indispensáveis para a docência, o conhecimento dos 

valores, fins e objetivos educativos e a sua base filosófica e histórica (Andretta 

et al., 2010; Inchausti de Jou & Sperb, 2006; Ribeiro, 2003; Shulman, 1987).  

O conhecimento pedagógico do currículo abrange a sensibilidade do 

educador em perceber que táticas mais colaboram para o aprendizado de seus 

alunos, e quais os momentos e maneiras mais apropriados para dar novos 

estímulos ao processo de ensino-aprendizagem. A formação no campo do 

domínio pedagógico do conteúdo é categoricamente a competência 

fundamental para o educador de EF (Crum, 2000; Perrenoud et al., 2001; 

Perrenoud & Thurler, 2009; Rios, 2002; Sperafico, 2013; Valle & Manso, 2013). 

Partilhando das afirmativas alusivas à importância dos conhecimentos 

pedagógicos do currículo: saberes para o docente e dos saberes da prática 

para a formação inicial dos estudantes-professores dos cursos de EF. Enfim, a 

finalidade da formação acadêmica se apoia na capacitação dos alunos 

buscando a formação da sua competência profissional, que ocorre pela 

proximidade do estudante-professor com o mundo do trabalho, ou pelo 

desenvolvimento da competência social, sujeitos participantes ativamente em 

todas as atividades propostas (Antunes, 2015; Benites et al., 2008; Bento, 

1991; Crum, 2000; Ghilardi, 1998; Okuma, 1996; Pellegrini, 1988; Winterstein, 

1995).  
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Assim, conclui-se que a competência profissional do docente de EF é 

alcançada por meio de situações práticas fora da situação de ensino formal, e 

que recebe influência direta de uma dimensão particular e pessoal do próprio 

estudante-professor. 

 

3. Rubricas uma estratégia de avaliação de competências 

As rubricas são esquemas determinantes para identificar produtos ou 

comportamentos, em categorias que diferenciam ao longo do tempo. Podem 

ser utilizados para classificar cada produto ou comportamento, por exemplos, 

redações, ensaios, trabalhos de pesquisa, apresentações orais e atividades 

(Novak et al., 2013).  

No sentido amplo, a rubrica pode ser considerada como um checklist 

ou escala organizada para realizar avaliação, porém, em sentido especifico 

esta revela-se como uma matriz de muito valor, pois incorpora critérios para 

avalição da execução de tarefas específicas em que através de escalas, como 

explicações sobre a qualidade do que se quer avaliar, descrevendo o grau de 

merecedor da execução das tarefas (Cano, 2015). 

A rubrica também deve servir como uma ferramenta para que o 

professor reflita, permitindo uma tomada de consciência do que os alunos 

aprenderam. Assim, o aluno pode encontrar na rubrica uma forma clara de 

conhecer as expectativas do professor acerca do que ele espera fazer em uma 

determinada situação de aprendizagem. A rubrica possui uma grande 

importância para classificação e prestação de contas entre educador e 

educando, por seu caráter formativo (Reddy & Andrade, 2010). Portanto, 

sugere-se que os estudantes devam participar efetivamente da elaboração das 

rubricas, aprender utilizar ativamente, e não apenas recebam prontas, para que 

os resultados acadêmicos sejam melhorados e atinjam o impacto esperado 

(Cano, 2015; Petkov & Petkova, 2006). 

A rubrica no ponto de vista de registro avaliativo necessita ter 

parâmetros e princípios para detalhar as categorias e qualidade de 

desempenho do que se planeja analisar, sendo, por isso, uma ferramenta que 

avalia por competências e que autores participam da mesma ideia, entretanto, 



 

42 
 

existindo várias divergências entre os diferentes autores, acerca da maneira de 

entender as competências, resguardam a importância da rubrica para 

avaliações por observações condutas de aprendizagem nas disciplinas 

curriculares (Cano, 2015).  

As rubricas de avaliação são desnecessárias e inúteis se a avaliação 

que se procura por trás for restrita e pobre. Elas são somente instrumentos. A 

questão da avaliação em si é bem mais extensa. É por intermédio delas que se 

propaga perspectivas e se dar notas de maneira objetiva, justa e rica em 

informação para o discente (Porto, 2005).  

Existem algumas discordâncias sobre as rubricas, que podem ser 

utilizadas para avaliações relacionadas a comportamentos observáveis como, 

práticas de laboratórios, exposições. As rubricas podem também serem 

utilizadas em diversas disciplinas, porém escolhidas para utilização de maneira 

geral ou específica para cada tema, porém para avaliação de aspectos 

atitudinais, por serem muito difíceis de colocar em forma de tabela, mesmo 

existindo propostas para utilização na Educação Básica. No nível superior 

essas atitudes podem em alguns casos serem avaliadas por rubrica, pois se 

referem a atitudes em relação à futuras praticas profissional, mas mesmo 

assim alguns requerem abordagens mais qualitativas (Cano, 2015). 

As rubricas atendem as necessidades de se avaliar por conhecimento 

de critérios, auto avaliação, diminuindo a subjetividade, entre iguais, 

contribuindo para maior homogeneidade entre os avaliados. Porém, existem 

checklist que não se restringem a frequência ou intensidade a que se propõe, o 

feedback interativo que pode ser utilizado durante a execução das tarefas, e 

ainda os portfolios podem ser apresentados em forma de relatórios com 

evidencias de aprendizagens, que são também eficientes (Panadero, Tapia, & 

Huertas, 2012; Valle & Manso, 2013). 

Não existem instrumentos bons ou maus para avaliação, e sim 

instrumentos ‘coerentes’ ou não ‘coerentes’, com o modo de resultados que se 

aspiram para cada tipo de aprendizagem, e que não se pretende ter a 

esperança que todas as dificuldades de avaliação de aprendizagem possam 

ser resolvidas com aplicação de rubricas, pois existem avaliações mais 

quantitativas, enquanto outras, com enfoque mais qualitativas, em que as 
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rubricas não atingem o grau de subjetividade que se deseja avaliar, portanto, o 

que se difere é sobre o ‘bom’ ou mal ‘uso’ da rubrica (Cano, 2015). 

Difícil fazer Rubrica, pois mesmo existindo muitas, nem sempre essas 

não se adequam ao contexto das disciplinas que se pretende avaliar, 

principalmente porque alguns textos não podem ser colocados em 

especificidades, de interpretação para colocá-los em respostas objetivas, 

como: fazer bem; excelente ou adequado. Outra dificuldade para utilização de 

rubricas é quanto ao custo e tempo. Para elaboração de uma rubrica para 

avaliações pontuais não é vantagem (Cano, 2015). 

A rubrica é uma assinatura em forma de desenho que precisa ser única 

e realizada com facilidade apenas por quem a desenvolveu. É importante que a 

rubrica seja consistente para que ela seja realmente aceita, isto é, uma vez 

criada deve-se evitar mudá-la, já que isto pode dificultar o reconhecimento da 

autenticidade dos documentos assinados (Cebrián de la Serna et al., 2016; 

Romera et al., 2016). As rubricas precisam ser formadas considerando a 

natureza de cada tarefa, o desempenho e a competência dos alunos, e os 

critérios específicos podem ser ligados a uma escala conceitual com a 

finalidade de simplificar a coordenação detalhada do professor (Cebrián de la 

Serna et al., 2016; Freitas, Kemczinski, de la Serna, Monedero, & Silva; Torra 

et al., 2012).  

Os instrumentos devem ser revisados e adaptados de acordo com as 

estratégias de ensino utilizadas, e que se pretende, e como se pretende 

avaliar. A avaliação por competência ampla, holística e integrada se difere da 

pedagogia por objetivos que podem resultar perigosamente numa visão 

conteudista (Cano, 2015; Perrenoud & Thurler, 2009).  

É importante ressaltar que a rubrica pode constituir-se com base na 

participação dos estudantes, para que não sejam simplesmente aplicadores 

passivos, e possam se apropriar dos critérios melhorando o rendimento 

(Puigdellívol & Cano, 2005; Puigdellívol, García Aguilar, & Benedito, 2012). 

Concluindo, as rubricas são ferramentas que autorizam e avaliam o 

trabalho do aluno. Elas podem ser utilizadas em qualquer área de 
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conhecimento, mesmo que o tempo necessário para sua elaboração permita 

aos alunos saber exatamente o que o professor vai exigir.  

Existem divergências sobre a rubrica, por entenderem que ela é uma 

avaliação unidirecional, pois é elaborada ou escolhida pelo professor que em 

algumas vezes apresentam e aplicam, não tendo a participação do estudante, 

resultando em conhecimento superficial sobre os critérios em que serão 

avaliados (Cano, 2015; Ibarra Sáiz, Rodríguez Gómez, & Gómez Ruiz, 2012). 

Mesmo com as dificuldades apresentadas por alguns autores, outros 

argumentam a importância da utilização das rubricas e seus benefícios como 

processo avaliativo, por poder qualificar e obter respostas qualitativas que são 

feedback aos estudantes (Alsina & Boix, 2011; Cano, 2015; del Pozo Flórez, 

2012; García García, Terrón López, & Blanco Archilla, 2010; Mertler, 2001).  

O aspecto mais difícil de avaliar competências através das rubricas é 

estabelecer o tipo de avaliação a ser usada: holística ou analítica, que 

determina o tipo de rubrica escolhida. Os títulos holísticos são construções que 

contêm vários níveis de desempenho que descrevem a qualidade, quantidade 

ou quantidade/qualidade de uma específica tarefa, onde o avaliador estabelece 

o nível do trabalho executado pelo aluno. Os títulos holísticos são mais 

adequados quando os erros podem ser admitidos no processo de realizar a 

atividade avaliada e é comumente utilizado quando não existe uma forma de 

concluir com sucesso uma determinada atividade (Mertler, 2001; Verano-

Tacoronte, González-Betancor, Bolívar-Cruz, Fernández-Monroy, & Galván-

Sánchez, 2016).  

Em contrapartida, as rubricas analíticas são construções que se 

baseiam em parâmetros que são subdivididos em distintos níveis de 

desempenho. Normalmente, cada fator de avaliação ou parâmetros tem início 

com uma definição dele, e, logo depois, descrições dos diferentes níveis de 

desempenho para esse parâmetro. Para esclarecer, as descrições dos níveis, 

os exemplos específicos podem ser oferecidos em cada nível. Esse tipo de 

rubrica é mais adequado quando a atividade a ser realizada em uma forma 

mais adequada de realização, ou pelo menos mais definida. Embora possam 

tornar o processo de avaliação mais lento, eles analisam particularmente 

diversas características do desempenho acadêmico do aluno em uma 
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estabelecida atividade de avaliação, o que resulta em um melhor entendimento 

da atividade, tanto para os avaliadores quanto para os avaliados (Nitko, 1996; 

Verano-Tacoronte et el., 2016).  

Assim, as rubricas holísticas fazem uma avaliação de toda a tarefa, por 

meio do uso de descritores que correspondem aos níveis globais. Os erros 

podem ser permitidos em alguma parte do processo. Orientados a adquirir 

algumas informações globais do aluno e uma radiografia geral do grupo. 

Rubrica analítica: centra-se em tarefas de aprendizagem mais específicas e 

necessita de um design mais pormenorizado. Eles são usados quando é 

necessário avaliar os diferentes procedimentos, fases, elementos, 

componentes que constituem o processo/produto (Campbell, Mothersbaugh, 

Brammer, & Taylor, 2001; Ramos-Álvarez & Luque, 2010; Verano-Tacoronte et 

al., 2016). 

 

3.1. Construção de rubricas 

O uso de rubricas possibilita que o professor desenvolva e sistematize 

critérios e indicadores de avaliação, buscando assim reduzir a subjetividade do 

processo. São ferramentas que servem para auxiliar o professor a construir 

critérios avaliativos mais transparentes e coerentes em relação a objetivos de 

aprendizagem determinados (del Pozo Flórez, 2012; Gatica-Lara & Uribarren-

Berrueta, 2013; Martín, Martín, & Marcos, 2016; Puigdellívol & Cano, 2005; 

Raposo & Martínez, 2011a).  

As rubricas não significam economia de tempo para o professor, mas o 

seu processo de produção é muito trabalhoso. Elas reduzem o tempo, quando 

o professor está lendo um trabalho, procurando identificar se o objetivo foi 

atingido, funcionam, portanto, como um instrumento de avaliação formativa, 

permitindo ainda o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem e 

avaliação. Portanto, é provável que o uso de rubricas possibilite uma maior 

participação dos alunos durante o processo de avaliação, aprendendo, 

compartilhamento e internalização de indicadores e critérios de avaliação. 

(Novak et al., 2013).   
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Com efeito, o conhecimento técnico tradicionalmente permanece sob 

controle dos professores durante o processo de avaliação, porque eles são os 

únicos a estabelecer, decidir e aplicar os critérios de avaliação que os alunos 

usarão no final da vida profissional (Cebrián, 2009). Nesta perspectiva as 

rubricas utilizadas na avaliação do desempenho dos discentes que descrevem 

as características específicas em vários níveis de desempenho, buscando 

esclarecer o que é esperado do trabalho do aluno, para avaliar a sua realização 

e para simplificar a proporção de feedback (Novak et al., 2013). 

Desta forma as rubricas permitem que os alunos reconheçam a 

responsabilidade acerca da sua própria aprendizagem, incentivando-os a 

participarem das atividades e administrar seus cursos. Os pontos de maior 

destaque acerca das rubricas são (Porto, 2005): 

• As rubricas precisam ser feitas sob medida para as tarefas ou produtos que 

se planeja avaliar; 

• Elas devem reproduzir níveis de desempenho, de competências, na 

execução de tarefas ou de um produto específico; 

• Esses níveis precisam ser explicados em detalhe e serem incorporados a 

uma escala de valores; 

• No conjunto, os níveis de competência, retratam qualquer resultado 

possível sobre o desempenho de um discente; 

• As rubricas estabelecem perspectivas de desempenho.  

A rubrica precisa conter: foco na mensuração de objetivo determinado 

(desempenho, comportamento ou qualidade), desempenho organizado em 

níveis e uso de uma referência de classificação para situar o desempenho. As 

rubricas admitem, entre outras coisas (Verano-Tacoronte et al., 2016): 

• proporcionar uma aprendizagem de melhor qualidade, concentrando-se em 

comportamentos que admitam melhorar a execução de atividades 

acadêmicas;  

• aperfeiçoar a auto avaliação dos estudantes no seu próprio trabalho;  
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• proporcionar que os professores formulem ensaios mais válidos e 

concentrados em tarefas;  

• prestar melhor feedback aos estudantes;  

• aperfeiçoar a coerência entre as avaliações dos avaliadores, sejam elas 

quais forem, o que torna mais fácil para os professores avaliarem o nível de 

execução acadêmica dos estudantes por meio da análise de competências 

complexas. 

As rubricas são construídas a partir de critérios estabelecidos 

especificamente para avaliar cada curso, programa ou tarefa a ser executada 

pelos alunos. As competências exigidas para aprendizagem dos estudantes, 

devem constar também no instrumento para que esses possam realizar suas 

auto avaliações (Cano, 2015; Novak et al., 2013).  

O processo de critérios e avaliação por professores e alunos é uma 

estratégia que nos ajuda a entender a aquisição de competências pelos alunos 

e, ao mesmo tempo, experimentam novos modelos metodológicos - avaliação 

por pares -, técnicas e ferramentas – e Rubricas - para avaliar as competências 

profissionais (Angulo & de la Serna, 2011)As rubricas são vistas como 

instrumentos de quantificação e de observações qualitativas, e assim, como 

todo instrumento, têm vantagens e desvantagens em sua aplicação (Novak et 

al., 2013).   

As rubricas precisam ter algumas características de maneira a tornar-

se um instrumento para avaliar o desempenho dos discentes nas tarefas, nos 

processos e nos produtos finais (Novak et al., 2013). Dentre elas estão as 

seguintes: 

• Facilidade: com as rubricas fica fácil avaliar trabalhos complexos;  

• Objetividade: através das rubricas é possível avaliar de modo objetivo, 

terminando com toda aquele sopro de subjetividade que os professores 

adoram fixar à avaliação; 

• Granularidade: a rubrica precisa ter a granularidade apropriada, pois se tiver 

a quantidade de níveis convenientes, sempre ajuda no momento de 
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estabelecer um grau. Quando começa a ficar excessivamente fino, começa 

a existir justaposição entre os níveis, tornando-a inapropriada; 

• Gradativa: elas são esclarecimentos sucessivos de desempenho que se 

deseja de um aluno em relação a uma tarefa individual, em grupo, ou em 

relação a um curso em geral; 

• Transparência: as rubricas tornam o processo de avaliação tão explicito a 

ponto de proporcionar ao aluno o comando do seu aprendizado; 

• Herança: a rubrica precisa receber as características da avaliação e 

pressupõe uma linha temporal de seguinte da competência desejada. Por 

exemplo, se o método de avaliação utilizado faz do aluno um simples 

repetidor de informações, a rubrica está só contribuindo com a avaliação 

desses aspectos estabelecidos pelo método de avaliação escolhido; 

• Associativa: a rubrica agrega à avaliação de desempenho apresentada pelo 

aluno, para investigar se a partir do programa do curso, os objetivos 

almejados foram atingidos; 

• Reutilização: elas precisam ser reaproveitáveis, mas sempre sofrendo 

adaptações antes do começo do novo processo de avaliação; 

• Padronização: admite a padronização de avaliações, buscando atingir as 

habilidades mais complexas; 

• Clarificação: a rubrica ajuda a aclarar as expectativas se usadas como um 

meio de comunicação com os alunos.  

As rubricas apresentam duas dimensões, a dimensão holística e a 

dimensão analítica. Considera-se a dimensão holística aquela que caracteriza 

o produto de uma maneira integral, isto é, vendo como um todo. Assim, o 

desempenho será descrito através de várias qualidades tais como, da escrita, 

profundidade da pesquisa e do conteúdo, objetividade e organização (Blanco, 

2011; Cano, 2015; Duarte et al., 2012; Novak et al., 2013; Puigdellívol et al., 

2012).   

Conforme Porto (2005), esse texto descreve várias dimensões, assim 

como, qualidade da escrita, profundidade da pesquisa e do conteúdo, 

objetividade e organização. A rubrica global avalia integralmente o 
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desempenho do aluno, sem determinar os componentes do processo ou 

assunto avaliado. são uma avaliação geral com descritores correspondentes 

aos níveis de realização em qualidade, compreensão ou domínio global 

(Gatica-Lara & Uribarren-Berrueta, 2013). 

Entretanto, em alguns casos, pode ser melhor averiguar cada uma 

dessas dimensões separadamente. Desse modo, admite-se a dimensão 

analítica, de maneira a descrever particularmente cada item por seus níveis de 

desempenho. 

Recomenda-se que a rubrica analítica seja usada na identificação de 

pontos fortes e fracos, com informações detalhadas, avaliando habilidades 

complexas e incentivando os alunos a avaliar seu desempenho. A rubrica tem 

três características-chave: 

• Critérios de avaliação: São os fatores que determinarão a qualidade do 

trabalho de um estudante. Eles também são conhecidos como indicadores 

ou guias. Refletem os processos e os índices que são considerados da 

importância (Gatica-Lara & Uribarren-Berrueta, 2013); 

• Definições de qualidade: Eles fornecem uma explicação detalhada do que o 

aluno deve fazer para demonstrar seus níveis de eficiência, para atingir um 

certo nível de objetivos. Estas definições devem fornecer feedback aos 

alunos (Gatica-Lara & Uribarren-Berrueta, 2013); 

• Estratégias de pontuação: Quatro níveis são considerados: desempenho 

exemplar; Desempenho maduro; Desempenho de desenvolvimento e 

desempenho incipiente (Gatica-Lara & Uribarren-Berrueta, 2013). 

• A rubrica pode constituir a base para a participação dos estudantes. Em vez 

de serem passivos aplicadores dos critérios estabelecidos pelos 

professores, eles podem construir colaborativamente os critérios que são 

relevantes para a avaliação da qualidade de um trabalho. 

Deve-se ressaltar a importância do resgate das rubricas para 

promoverem orientação aos estudantes sobre fazer um bom trabalho, e que se 

espera deles no futuro (Blanco, 2011; Cano, 2015). Assim, as rubricas são 

formas de avaliação para avaliar a qualidade do ingresso de estudantes em 
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diferentes áreas, bem como o seu nível de realização, diferenciando, antes da 

execução da atividade avaliada, os princípios ou aspectos a serem averiguados 

e os níveis de execução em cada um deles (Cano, 2015).  

A partir do treinamento educacional básico, os alunos devem ter mais 

envolvimento na autoavaliação e no intercâmbio de critérios e padrões de 

qualidade. Em outras palavras, precisamos que nossos alunos discutam esses 

critérios e padrões quando trabalham com outros estudantes de suas próprias 

universidades ou diferentes, assim como no mundo professional (Angulo & de 

la Serna, 2011). 

 

4. Experiencias de sucesso no uso de rubricas na educação 

O novo modelo formativo de ensino superior pretende dotar os 

estudantes das competências adequadas. Várias são as vantagens das 

rubricas, como: aumentar a objetividade, transparência e velocidade, do 

processo de avaliação, bem como melhorar a comunicação entre estudantes e 

professores (Duarte et al., 2012). 

A competência de comunicação é uma das mais importantes para a 

empregabilidade dos graduados. Há vários critérios utilizados na avaliação 

dessa competência, e por isso é importante uni-los. Nessa perspectiva, é 

importante o desenvolvimento de rubricas validadas como uma ferramenta 

válida e confiável para avaliar a competência desenvolvida (Verano-Tacoronte 

et al., 2016).  

No estudo “Avaliação para a aprendizagem em educação a distância: 

uma revisão integrativa de estudos sobre a utilização de e-rubricas” apresenta 

uma revisão literária sobre o uso de e-rubricas como uma estratégia de 

aprendizagem, em que foram identificados 76 artigos, dos quais 27 foram 

selecionados. Como resultados, os autores destacam que as rubricas 

eletrônicas são usadas para avaliar diferentes produtos e processos de 

aprendizagem, em que os professores e alunos podem estar envolvidos no 

processo de uso (Duarte et al., 2012).  

A rubrica é um bom instrumento de informação, representando um 

recurso educativo muito significativo que favorece a comunicação entre os 
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professores e estudantes. Seu uso tende a conseguir mais êxitos e adeptos, 

em virtude do auge das tecnologias de informação, promovendo a discussão 

entre as competências, indicadores e evidências no ensino universitário (de la 

Serna & Bergman, 2014). 

A experiência com a rubrica permite verificar que é uma ferramenta útil 

que fornece feedback aos alunos durante as sessões de tutoria e que permite 

conhecer antecipadamente as habilidades e elementos que serão avaliados 

juntamente com a pontuação premiada. Assim, além de favorecer o processo 

de ensino-aprendizagem, o mesmo acontece com o processo de avaliação 

(Raposo & Martínez, 2011b).  

O grau de dificuldade na geração das rubricas e se esta ferramenta 

pode ou não ser utilizada no dia-a-dia da prática docente demonstra que 

apesar da complexidade de se descrever os critérios,  essa etapa é  

fundamental para o processo de avaliação, o que estimula professores a 

dedicar um tempo na definição dos níveis de desempenho (Roque, da Fonseca 

Elia, & da Motta, 2006).  

O julgamento de tarefas realizadas pela Internet é feito pelo Modelo 

Sistêmico de Avaliação para a Internet baseado em Competência (MOSAICO), 

que interage com o ambiente de ensino-aprendizado e ser dinamicamente 

instruído pelas interações aluno-aluno e alunos-professor, dentro de um modus 

operandis apropriado. Dentro do modelo MOSAICO (Modelo Sistêmico de 

Avaliação para a Internet baseado em Competência), existe a necessidade de 

se usar um sistema de classificação, rubricas, que seja apto a verificar os 

saberes e os propósitos de cada indivíduo, a partir dos dados brutos que 

representam as interações (Roque, Elia, & Da Motta, 2004; Roque et al., 2006).  

O uso de rubricas na avaliação de aprendizagem nos ambientes de 

educação a distância (EaD), é utilizada como uma maneira de contribuir para o 

planejamento do curso (Blanco, 2011; Duarte et al., 2012; Puigdellívol et al., 

2012). Roque (Roque et al., 2006) desenvolveu um trabalho visando a 

discussão e validação da utilização de rubricas na avaliação dos alunos em um 

ambiente de educação a distância, através do uso do modelo MOSAICO. No 

estudo destaca-se que independente da tecnologia e da ferramenta a serem 
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utilizadas, durante a avaliação deve ser explicitado, para professores e alunos, 

qual o objetivo de sua aplicação.  

Para a legitimação do modelo MOSAICO fundamentado em rubricas e 

da Ferramenta de Avaliação por Competências, foi planejado um estudo de 

caso exploratório constituído por uma amostra de professores do Curso 

Técnico Têxtil e de Confecção do Vestuário ofertado pelo SENAI/CETIQT. O 

uso de rubricas tem como finalidade ajudar os professores a analisarem as 

competências desenvolvidas pelos alunos em cursos à distância 

fundamentados na web (Roque, 2010).  

Um estudo com o uso de rubricas na avaliação aconteceu durante a 

execução da disciplina “Avaliação de Aprendizagem em atividade desenvolvida 

a distância”, do Curso de Atualização de Formadores dos NTE/RJ em 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (CAF-TIC), cuja finalidade era 

apresentar ferramentas e métodos de utilização mais frequente na avaliação de 

atividades de aprendizagem via WEB.  Ao final foram produzidos pelos alunos-

professor outras rubricas para avaliar os aspectos como: busca da informação; 

capacidade de argumentação sobre o tema proposto; organização da 

informação; comunicação com embasamento teórico; entre outros. (Roque et 

al., 2006).   

A experiencia da Universidade Federal do Ceará com a criação e a 

análise de um indicador de competências, rubrica, para o processo de ensino 

do Curso Superior em Gestão da Qualidade demonstrou que este tipo de 

ferramenta permite a percepção de vários itens do curso, que podem ser 

analisados individualmente quanto mais o curso busca a melhoria continua 

(Camargo, 2016). 

A dificuldade frequentemente associada as avaliações têm sido a 

ignorância dos critérios. Nesta perspectiva faz-se necessário a divulgação 

árdua dos critérios de avaliação, proporcionando uma reflexão sobre o grau de 

explicitação de tais critérios, de forma que não neguem a autonomia e/ou a 

criatividade, visto que a rubrica possibilita a autorregulação a partir da auto 

avaliação ou avaliação por pares, permitindo a formação e orientação dos 

indivíduos no desenvolvimento da autonomia durante o processo de 

aprendizagem (Puigdellívol & Cano, 2005; Puigdellívol et al., 2012).    
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METODOLOGIA 

  

Trata-se de um estudo de desenvolvimento de tecnologia educacional, 

descritivo e prospectivo realizado no período de maio de 2017 a junho de 2018, 

a fim de instrumentalizar adequação para a língua portuguesa permitindo o 

desenvolvimento de um instrumento de autoavaliação a ser utilizado em 

estágios em Licenciatura em Educação Física, como parte inerente do 

processo das práxis pedagógica.  

Foi realizada a tradução, adaptação transcultural e validação da rubrica 

Autoevaluación del prácticum del máster de secundaria para a língua 

portuguesa (Brasil), desenvolvida por Daniel Cebrián Robles do Grupo de 

Investigación en Ensenãnza de la Ciencias y Competencias (ENCIC).  O 

primeiro autor do projeto entrou em contato com o idealizador do ACSS, 

obtendo sua autorização e os direitos para o uso, tradução e adaptação cultural 

do instrumento. 

 

1. Etapas de envolvimento de tecnologia educacional através de 

tradução, adaptação transcultural e validação 

Para tanto foram desenvolvidas as seguintes etapas consecutivas: 1) 

tradução do instrumento original; 2) construção da primeira versão em 

português ; 3) avaliação inicial de especialistas na área de letras e linguista e 

apreciação formal de equivalência de itens e semântica; 4) comparação das 

versões traduzidas para o português; 5) construção textual e adaptação 

transcultural da rubrica por especialista na área de linguística; 6) construção da 

versão final em português; 7) crítica final por especialistas na área para 

avaliação da equivalência conceitual de itens e adequação as DCN (L. Ferreira, 

A. N. Neves, M. B. Campana, & M. d. C. G. C. Tavares, 2014a; Guillemin et al., 

1993; Reichenheim & Moraes, 2007b; Squassoni & Simões Matsukura, 2014).  
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Figura 1 - Etapas da adaptação transcultural 

 

1.1. Etapa 01: tradução do instrumento original 

 Inicialmente, foram realizadas duas traduções do instrumento original 

para o português (T1 e T2), de forma independente e cega entre os tradutores. 

Os tradutores foram selecionados após visita à instituição de formação de uma 

universidade pública federal que possui o curso de letras espanhol. Ambos 

tradutores são naturais do Brasil, com campos de atuação diferentes e que 

concluíram cursos de formação superior em Letras na área de língua 

espanhola, tendo reconhecido domínio semântico, conceitual e cultural do 

idioma (Ferreira et al., 2014a).  

A um dos tradutores foi fornecida informação básica e superficial sobre 

os objetivos básicos e usos previstos da rubrica. O outro tradutor desconhecia 

o tema, objetivos básicos e usos previstos. Esta medida foi tomada por se 

considerar que isto possibilitaria a extinção de ambiguidades que termos no 

idioma original poderiam apresentar. Nesta fase, a ênfase foi dada à tradução 

1) tradução do instrumento original -
T1/T2

2) construção da primeira versão em 
portugues - JUIZ NEUTRO e T3

3) avaliação inicial de especialistas na 
área de linguistica e apreciação formal de 
equivalência de itens e semântica - L1/L2

4) comparação das versões traduzidas 
para o portugues e o roiginal - R1/R2

5) construção textual e adaptação 
transcultural da rubrica por especialista 

na área de linguistica - T3 Final
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conceitual e não à tradução literal. (Ferreira, Neves, Campana, & Tavares, 

2014b).  

1.2. Etapa 02:  construção da primeira versão em português 

A segunda etapa consistiu na síntese das duas traduções do 

instrumento original (T1 e T2), produzida a partir de consenso estabelecido 

entre os tradutores e mediada por um terceiro individuo, denominado aqui de 

"juiz neutro". Nesta etapa foi realizada a análise e a comparação dessas duas 

versões, item a item, com o instrumento original.  

O juiz neutro, selecionado também na universidade pública federal que 

possui o curso de letras espanhol e que era professor da área, se reuniu com 

os tradutores através de encontro virtual, sem a participação dos autores do 

estudo, sob a perspectiva do significado referencial dos termos/palavras. As 

discrepâncias existentes foram documentadas e formulou-se uma única versão 

na língua portuguesa (T3) (Coster & Mancini, 2015).  

 

1.3. Etapa 03:  avaliação inicial de especialistas na área de linguística e 

apreciação formal de equivalência de itens e semântica 

A equivalência de itens e semântica foi realizada por duas pessoas 

com formação superior em letras e linguista formados em universidade pública 

federal que possui o curso de letras português e que tem experiência na área 

de docência de ensino para adolescentes e adultos jovens. A escolha por estes 

profissionais posto que tais profissionais se deveram ao fato que tem 

conhecimento sobre as variedades linguísticas e culturais, estando apto a 

refletir teoricamente sobre a linguagem além de possuírem domínio do uso das 

línguas em relação a estrutura, gramática e funcionamento textual. 

Foram analisadas as representações de relacionamentos semânticos 

entre os elementos da versão traduzida analisando os aspectos referentes a: 

sinonímia, antonímia, homonímia, hiponímia, metonímia. Assim, baseada no 

conceito de proximidade semântica, estabeleceu-se medida sobre avaliar o 

quão forte é a similaridade semântica. Para tanto avaliou-se: 
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• Equivalência semântica – elementos representam o mesmo conceito. 

Forma mais forte de proximidade semântica; 

• Relação semântica – elementos associados através de relacionamento 1: 

N, generalização ou agregação; 

• Relevância semântica – elementos associados através de algum tipo de 

abstração; 

• Semelhança semântica – elementos não são associados através do 

domínio, relacionados através de regras ou papéis definidos pelo usuário. 

Forma mais fraca de proximidade semântica; 

• Incompatibilidade semântica – termos não possuem qualquer relação 

semântica. 

 

1.4. Etapa 04:  comparação das versões traduzidas para o português  

Inicialmente, os profissionais de letras e linguista analisaram a T3 e 

posteriormente realizaram a comparação entre as duas versões apresentadas 

pelos profissionais tradutores (T1 e T2), para comparar os significados com da 

primeira versão com as traduzidas (De Almeida Roediger et al., 2017).  

 

1.5. Etapa 05: construção textual e adaptação transcultural da rubrica 

por especialista na área de linguística  

Para tanto, os especialistas na área de letras e linguista exploraram 

previamente o construto de interesse (competências esperadas ao aluno em 

ECS na área de EF) na sua definição original e na cultura brasileira (De 

Almeida Roediger et al., 2017; Ferreira et al., 2014a; Reichenheim & Moraes, 

2007b). Para cada aspecto de equivalência avaliado, foi usado um formulário 

específico, desenhado de forma a dissimular a origem dos itens em avaliação. 

Em seguida, esta versão da rubrica foi enviada para retro tradução (R1 

e R2) por indivíduos naturais da Espanha e residente no Brasil. Os retro 

tradutores foram selecionados em cursos particulares de língua espanhola 

onde estes atuavam como docentes. Um dos retro tradutores realizou o 
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trabalho sem conhecer o documento original. Nesta etapa, foi avaliada a 

adequação do instrumento traduzido e a versão original, assegurando a 

consistência da tradução. 

 

1.6. Etapa 06: construção da versão final em português 

Após estas avaliações e reunindo as escritas livres feitas pelos 

especialistas na área de letras e linguista elaborou-se a versão final da rubrica, 

sendo que posteriormente as respostas foram analisadas pelas autoras para a 

formatação final. 

 

1.7. Etapa 07: crítica final por especialistas na área para avaliação da 

equivalência conceitual de itens e adequação as DCN 

Um profissional que atue na docência na área de ECS da licenciatura 

em EF de qualquer instituição superior de ensino de Fortaleza/Ceará – Brasil, 

selecionados a partir da listagem de registro na comissão de EF escolar do 

CREF 5, realizaram a avaliação da equivalência conceitual de itens.  

A avaliação da equivalência operacional verificou a viabilidade de uso 

da rubrica e garantiu que não houvesse prejuízo nas interpretações (Ferreira et 

al., 2014a). Para avaliação da rubrica Autoevaluación del prácticum del máster 

de segundaria, foi realizado um levantamento junto a profissionais de educação 

física, selecionados de forma aleatória, sobre a avaliação da equivalência 

conceitual de itens e adequação as DCN. 

Para tanto foi aplicado um instrumento de coleta de dados do tipo 

survey com questões abertas e fechadas, desenvolvido no pacote de 

aplicativos do Google baseado em AJAX que funciona totalmente on-line, 

elaborado pelas próprias autoras, no período de dezembro de 2017 a março de 

2018 (APÊNDICES), tendo como blocos de perguntas: o perfil 

sociodemográfico, análise da adequação das competências didático-docentes 

a serem desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado em 

licenciatura  em educação física, nível de importância de cada indicador das 

competências didático-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de 
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estágio supervisionado em licenciatura  em educação física e redação dos 

indicadores e competências. 

Foi solicitado que todos avaliadores (profissionais de EF) que 

descrevessem, de forma livre, as facilidades e/ou dificuldades de compreensão 

dos critérios de avaliação, dimensões da qualidade e áreas avaliadas anotando 

sugestões de mudanças para o aprimoramento dos itens. Esta etapa visa 

verificar a viabilidade de uso da rubrica e garantir que não ocorra prejuízo nas 

interpretações (Ferreira et al., 2014a).  

A partir dessa etapa, a versão final em português incorporou as sugestões 

propostas que foram pertinentes para adequação e melhoria da compreensão 

da rubrica. 

 

1.7.1. Análise estatística das equivalências 

Os dados obtidos em relação à avaliação dos profissionais de EF foram 

analisados por meio de estatística descritiva através do Excel for Windows® 

2010 e o índice de Kappa através do programa Quick Cals©2017 da GraphPad 

Software, Inc. através do link  http://graphpad.com/quickcalcs/Kappa1/ versão 

11.0, adotando como significância estatística o valor de p < 0,05.  

  

 

2. Aspectos éticos 

A pesquisa seguiu fielmente as recomendações contidas na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) relativa à ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos (de la Fare, Viana Machado, & de Moura Carvalho, 

2014) sendo o estudo aprovado pelo CEP – Estácio. 

Os pesquisadores se comprometeram a instruir todos aqueles que vierem 

a participar da pesquisa a não revelarem a terceiros, estranhos à pesquisa, 

nenhum dado coletado. Os participantes foram informados que a participação 

neste estudo foi totalmente voluntária e a não participação no estudo implicou 

em nenhuma alteração no acompanhamento discente.  

http://graphpad.com/quickcalcs/kappa1/
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Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos sujeitos 

da pesquisa estão em anexo. Uma vez que o inquérito nacional foi proposto 

consistiu em uma pesquisa envolvendo seres humanos, os sujeitos de 

pesquisa foram informados sobre os objetivos, métodos e benefícios da 

pesquisa, a fim de que eles puderam emitir o consentimento de forma livre, 

esclarecida e por escrito. Após assinar o TCLE, o indivíduo teve total liberdade 

de retirá-lo a qualquer momento e deixar de participar do estudo se assim o 

desejasse, sem quaisquer prejuízos ao seu acompanhamento discente na 

instituição.  

Os envolvidos na pesquisa empenharam os esforços necessários para 

assegurar que os dados coletados durante a pesquisa não identificassem o 

sujeito da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Hoje, a formação por competências expõe uma importância particular na 

área universitária, ao entendemos que facilidade com que a aproximação dos 

conteúdos estudados se aproxima com as demandas complexas da sociedade, 

instigando as aptidões psicossociais cognitivas e não cognitivas. Além disso, a 

formação centrada em competências permite a junção de saberes 

fundamentais imprescindíveis à resolução de problemas tanto pessoais quanto 

profissionais, nos diversos panoramas da sociedade do conhecimento 

(Andretta et al., 2010; De Almeida Filho 2006). 

Na EF tão importante quanto a obtenção de conhecimento são as 

experiências práticas, e que tais experiências forneçam elementos 

indispensáveis para que o aluno aprenda a lidar com pessoas e possa 

administrar sua ação profissional num nível de excelência (Altet, 2001; Okuma, 

1996). Assim, o ECS em EF  estabelece um processo de transição profissional, 

que busca ligar duas linhas (educação e trabalho) e dando ao estudante a 

oportunidade de demonstrar conhecimentos e habilidades adquiridas e treinar 

as competências, sob a supervisão de um profissional da área (Borssoi, 2008b; 

Medina & Prudente, 2012; Tojal, 2008; Zancan, 2012).  

Assim, tem se estimulado o uso do  controle metacognitivo ou 

autorregulação refere-se à capacidade de usar o conhecimento metacognitivo 

taticamente para atingir objetivos cognitivos (Panaoura & Philippou, 2007; 

Piaget, 1977; Sperafico, 2013). O controle metacognitivo abrange a seleção, 

combinação e coordenação de estratégias de maneira efetiva para solucionar 

problemas, e monitorar o progresso em direção à solução (Andretta et al., 

2010; Inchausti de Jou & Sperb, 2006; Marini, 2006; Ribeiro, 2003). 

Nesta perspectiva, as rubricas têm sido descritas como uma potente 

ferramenta, que utiliza técnica e metodologia inovadoras para o 

desenvolvimento de competências profissionais.  Tendo em vista que ao 

mesmo tempo que avalia permite e exige que os estudantes realizem 

autoavaliação contínua ao identificar os indicadores a serem atingidos  bem 

como critério/níveis de qualidade ou competência a serem cumpridos em suas 
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tarefas de aprendizagem (Del Pozo Flórez, 2012; Gordillo & Rodríguez, 2006; 

Hernández Martín Et Al., 2016; Puigdellívol & Cano, 2005; Verano-Tacoronte Et 

Al., 2016). 

Sabe-se que há escassez de literatura com uma recomendação precisa 

sobre os métodos apropriados para realizar adaptações transculturais de 

instrumentos auto avaliativos no desenvolvimento de competências para a 

educação. Há somente consenso sobre os procedimentos necessários para 

adaptar instrumentos de aferição a novos contextos, culturas ou idiomas 

(Ferreira et al., 2014b; Giusti & Befi-Lopes, 2008; Reichenheim & Moraes, 

2007a). Por isto, a busca pela equivalência conceitual demanda a reflexão 

profunda sobre o conceito-chave do instrumento a ser adaptado da cultura 

original em comparação à cultura-alvo (Ferreira et al., 2014b; Giusti & Befi-

Lopes, 2008; Jorge, 1998a).  

No presente estudo, o primeiro passo dado foi a exaustiva revisão 

bibliográfica sobre o tema de competências e a licenciatura em educação 

física. O processo de equivalência de itens e semântica resultou em um 

questionário sem ambiguidades, com expressões comuns e adaptado à cultura 

brasileira, uma vez que quase o total das competências pedagógicas a serem 

desenvolvidas em estudantes de licenciatura físicas mencionadas na cultura de 

origem encontrara equivalentes na cultura alvo. 

 

1. Tradução e retro tradução 

Descreveremos a seguir os resultados do processo de tradução do 

instrumento original para o português (T1 e T2) bem como a análise das 

diferenças e semelhanças entre as traduções que foi sistematizado, sendo 

descritas as alterações necessárias e proposta a versão final da tradução (T3) 

conforme proposto por Academy of Orthopedic Surgeons/Institute for Work and 

Health (Ferreira et al., 2014b). Dois indiciadores do bloco de competências de 

ensino e avaliação da rubrica original foram excluídos após a tradução do 
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instrumento original por não se adequar aos objetivos deste estudo 1 

(APÊNDICES - QUADROS 01 a 08). 

Observou-se que o significado geral nas traduções (T1 e T2) se manteve 

inalterado em mais de 80% das assertivas das rubricas. Neste aspecto da 

equivalência semântica, constatou-se uma discreta primazia da segunda 

versão sobre a primeira. Por isto, após uma avaliação meticulosa se optou por 

mais itens/textos oriundos de T2 (95% das situações), quer em sua forma 

original ou com alguma modificação para a elaboração da versão-síntese (T3). 

Os restantes dos itens foram aproveitados de T1 (4% das vezes) ou de uma 

composição entre as duas traduções (1%). As alterações envolveram a 

substituição de pronomes e a utilização de termos mais corriqueiros no Brasil 

(APÊNDICES - QUADROS 01 a 08). 

A versão preliminar elaborada deve levar em consideração a capacidade 

que os alunos têm de internalizar critérios de avaliação depois de todo o 

método para aprender a aprender, para a aprendizagem ao longo da vida, para 

adquirir e implementar padrões para serem usados em suas carreiras 

profissionais com outros pares (Camargo, 2016; Cebrián, 2009; Crum, 2000; 

García García et al., 2010; Rios, 2002; Sperafico, 2013; Torra et al., 2012; Valle 

& Manso, 2013). Desse modo, para fazer uma definição das competências 

indispensáveis para que o estudante do ECS em EF atue na docência, 

ministrando aulas para seus alunos, é inaceitável que seja considerada apenas 

a sua capacidade de produção, como um critério quantitativo, ríspido e 

estagne, como acontece muitas vezes (Perrenoud et al., 2001). 

Por isto, a rubrica adaptada ao português (Brasil) poderá possibilitar 

um ganho acrescido de reflexão e auto crítica por ser uma ferramenta que se 

diferencia da tradicional que vai além do contexto de conhecimentos 

conteudistas dos estudantes, pois é capaz de promover uma reflexão 

consciente sobre o que foi aprendido, facilitando a ação tutorial do docente, 

importante para orientação durante o processo e não avaliar somente o 

desempenho final (Cano, 2015; Gordillo & Rodríguez, 2006). 

                                                           
1 Tipologia empresarial: setores produtivos e sistemas organizativos mais comuns. (Em especialidades de 
formação profissional); Avaliação psicopedagógica, assessoria a outros profissionais da educação, 
estudantes e famílias. (Na especialidade de orientação educativa). 
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2. Avaliação de especialistas na área de letras e linguística e apreciação 

formal de equivalência de itens e semântica  

Destacamos que o processo da adaptação cultural deve garantir não 

somente a tradução textual e a veracidade dos itens mas sobretudo deve 

buscar preservar os tópicos do instrumento original mas adequando à realidade 

a qual será aplicado de modo a garantir a qualidade da informação a ser obtida 

quando de sua aplicação (Coster & Mancini, 2015; Giusti & Befi-Lopes, 2008; 

Jorge, 1998a).  

Estudos relatam a importância do uso de duas ou mais traduções para 

que possa adquirir distintas opções de termos/expressões idiomáticas a serem 

utilizados na versão traduzida (Ferreira et al., 2014b; Giusti & Befi-Lopes, 2008; 

Reichenheim & Moraes, 2007a; Roediger et al., 2017). A rubrica foi então 

submetida à avaliação de equivalência de itens e semântica para comparar os 

significados das palavras e expressões linguísticas utilizadas no Brasil, 

considerando o propósito da versão original da rubrica sob a perspectiva do 

significado referencial dos termos/palavras (APÊNDICES - QUADRO 09). Por 

isto, optou-se pela substituição das expressões idiomáticas em todos os blocos 

com o intuito de garantir uma maior compreensão das descrições dos 

indicadores e critérios. 

Estudiosos relatam que há a necessidade de considerar as crenças, 

costumes, atitudes e comportamentos de uma comunidade ao se realizar uma 

adaptação transcultural, por isto buscou-se adaptar as informações traduzidas 

de modo a transformar a rubrica em um instrumento com linguagem simples e 

clara, atingindo tanto a equivalência de itens e semântica quanto os conceitos 

culturais (Coster & Mancini, 2015; Ferreira et al., 2014b; Giusti & Befi-Lopes, 

2008; Jorge, 1998a; Reichenheim & Moraes, 2007a; Squassoni & Matsukura, 

2014).  

Por este motivo, foi revisado o modelo conceitual que dá sustentação 

teórica ao construto e, com base nele, analisou-se o campo de cobertura dos 

critérios/níveis de qualidade ou competência a ser adaptado, especialmente no 

que se refere às características de mensuração. Para o processo de 
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construção do questionário adaptado foram suprimidos, substituídos ou 

acrescentados termos gerais ou relativos (APÊNDICES - QUADRO 09).  

 

Quadro 1 – Avaliação de equivalência semântica da rubrica final: 
autoavaliação para desenvolvimento das competências didático-docentes 
a serem desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado em 
licenciatura em educação física. Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

ASPECTOS AVALIADOS FRACO REGULAR MODERADO FORTE 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Adaptada às DCN    L1/L2 
Qualidade dos indicadores para 

autoavaliação 
   L1/L2 

Atende aos objetivos propostos    L1/L2 
Impacto na formação de licenciados    L1/L2 

FORMATO E ESTRUTURA RUBRICA 
Quantidade de informações   L1 L2 
Relevância das informações   L1 L2 
Intuitiva    L1/L2 
Objetividade    L1/L2 
Coerência    L1/L2 

GRAU DE ESTRUTURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES  
Ordem    L1/L2 
Síntese  L1 L2  
Clareza L1 L2   

Conflitos de precisão L1/L2    
SEMELHANÇA SEMÂNTICA T1/T2 

Equivalência semântica     L1/L2 
Relação semântica    L1 L2 
Relevância semântica   L1/L2  
Incompatibilidade semântica L1/L2    

A rubrica após T3 foi encaminhada para a retro tradução. Como um 

todo, a comparação entre os itens oriundos do retro tradução (R1) e a rubrica 

original evidenciou uma elevada equivalência, não havendo divergências 

significativas nas versões traduzidas. As modificações realizadas tiveram 

diferentes objetivos. A maioria pretendeu tornar a versão em português mais 

coloquial e aceitável para a população alvo. 

Avaliou-se que o significado geral dos indicadores e critérios/níveis de 

qualidade ou competência e este se manteve inalterado em grande parte das 

assertivas (96,0%) em rubrica após T3, principalmente no tocante à retro 

tradução.  

Durante o processo de retro tradução foi solicitado que fosse analisado e 

descrito o  significado geral de cada item, o que transcende a literalidade das 
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palavras, englobando aspectos mais sutis, como o impacto que um termo tem 

no contexto cultural da população-alvo (Coster & Mancini, 2015; Ferreira et al., 

2014b; Mattos et al., 2006; Moretti-Pires & Corradi-Webster, 2011; Roediger et 

al., 2017). Esta compreensão se faz necessária porque a correspondência 

literal de um termo não implica que a mesma reação emocional ou afetiva seja 

evocada em diferentes culturas. É indispensável uma sintonia fina que alcance 

também uma correspondência de percepção e impacto no respondente.  

Assim, a rubrica após T3 foi mantida como versão final do instrumento 

de autoavaliação para desenvolvimento das competências didático-docentes a 

serem desenvolvidas pelo estudante de ECS em licenciatura em EF (QUADRO 

10). 

A rubrica final foi constituída por quatro blocos de competências didático-

docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de ECS em licenciatura 

(planejamento do processo ensino-aprendizagem; ensino e na avaliação; 

inovação e reflexão sobre a prática didática-docente; integração, colaboração e 

o trabalho cooperativo na instituição de ensino), com um total de 20 

indicadores. Para a sistemática de autoavaliação, para cada indicador existem 

cinco (5) critério/níveis de qualidade ou competência para a autoavaliação do 

desenvolvimento da competência. A divisão da rubrica em blocos deveu-se ao 

fato que a formação de licenciados em EF deve considerar o contexto, as 

diferenças competências necessárias para o desempenho das tarefas 

educacionais (Romera et al., 2016).  

Muitas vezes, a dificuldade frequentemente associada ao uso das 

rubricas como processo de avaliações tem sido o desconhecimento e precisão 

de critérios, o que condiciona os indivíduos a compreenderem a avaliação 

como uma imposição arbitraria dos professores. Nesta perspectiva fez-se 

necessário a análise detalhada e profunda dos critérios/níveis de qualidade ou 

competências de modo a possibilitar orientação dos indivíduos no 

desenvolvimento da autonomia durante o processo de aprendizagem 

(Puigdellívol & Cano, 2005; Puigdellívol et al., 2012).   

No caso deste estudo, o guia de pontuação varia de 1 a 5, sendo que 

esta lista refere-se somente a indicadores para classificar as expectativas do 
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desenvolvimento das competências didático-docentes tendo em vista que e a 

auto percepção e a reflexão sobre o processo individual de desenvolvimento de 

Competencias educacionais é uma demanda necessária e importante para 

estudante de ECS (de la Serna & Bergman, 2014; Gatica-Lara & Uribarren-

Berrueta, 2013; Puigdellívol & Cano, 2005; Romera et al., 2016). 
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Quadro 2 – Rubrica após T3: autoavaliação para desenvolvimento das competências didático-docentes a serem 

desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado em licenciatura em educação física. Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Indicadores 
Critério/níveis de qualidade ou competência 

1 2 3 4 5 

Competência de planejamento do processo ensino-aprendizagem 

Consultei e conheço o 

currículo e a 

programação de 

conteúdo das 

disciplinas nas quais 

realizei minhas 

atividades didáticas de 

estágio supervisionado 

Não conheço nem 

consultei o currículo e a 

programação de 

conteúdo das 

disciplinas nas quais 

realizei minhas 

atividades didáticas de 

estágio supervisionado 

Conheço o 

currículo e a 

programação de 

conteúdo das 

disciplinas, mas 

não consultei 

Conheço o currículo 

e a programação de 

conteúdo das 

disciplinas e 

consultei somente 

alguns aspectos 

Conheço o currículo 

e a programação de 

conteúdo das 

disciplinas e 

consultei aspectos 

importantes 

Conheço, consultei e 

refleti sobre o 

currículo e a 

programação de 

conteúdo das 

disciplinas 

Considerei a 

sequência das 

atividades didáticas de 

que constituíram 

minha atividade de 

estágio supervisionado 

Não levei em conta 

nenhum tipo de 

sequência didática na 

organização das 

atividades no meu 

estágio supervisionado  

Realizei uma 

sequência intuitiva 

na organização das 

atividades no meu 

estágio 

supervisionado 

Fiz uma organização 

considerando a 

sequência didática 

na organização das 

atividades no meu 

estágio 

supervisionado 

Segui a sequência 

proposta pelo 

supervisor de 

estágio na 

organização das 

atividades no meu 

estágio 

supervisionado 

Apresentei melhoras 

à sequência proposta 

pelo supervisor de 

estágio na 

organização das 

atividades no meu 

estágio 

supervisionado 
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Continuação… 

Utilizei uma variedade de 

materiais e recursos 

didáticos (incluídos os 

provenientes das TICS) de 

modo a desenvolver 

atividades didáticas 

atraentes e adequadas ao 

processo ensino-

aprendizagem 

Utilizei recursos e 

atividades propostos 

no livro texto utilizado 

como referência no 

estágio supervisionado 

Utilizei 

arbitrariamente os 

recursos e atividades 

que encontrei em 

diferentes fontes de 

literatura 

Utilizei o 

mesmo recurso 

para todas as 

atividades 

didáticas 

Incorporei diferentes 

tipos de recursos e 

atividades didáticas 

durante meu estágio 

supervisionado 

Utilizei uma variedade 

de recursos 

considerando o tipo de 

atividade a ser 

desenvolvida durante 

meu estágio 

supervisionado 

Utilizei diversas fontes de 

informação e a tornei um 

conteúdo acessível aos 

alunos 

Segui apenas as 

instruções do texto 

utilizado como 

referência no estágio 

supervisionado para 

elaboração das 

atividades didáticas  

Segui o livro texto e 

outro material 

oferecido pelo 

supervisor de estágio 

para elaboração das 

atividades didáticas 

Procurei 

informação em 

distinto as 

fontes para 

elaboração das 

atividades 

didáticas 

Elaborei as 

atividades didáticas 

a partir de diversas 

fontes de 

informação 

Adaptei e elaborei as 

atividades didáticas a 

partir de diversas 

fontes de informação 
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Continuação… 

Contemplei aspectos 

da diversidade dos 

indivíduos, a igualdade 

entre as pessoas e a 

educação como 

valores para o 

planejamento de 

minhas atividades 

didáticas 

Fiz uma proposta de 

ensino considerando 

somente conteúdos 

conceituais 

Fiz uma 

proposta de 

ensino 

considerando 

alguns 

aspectos 

atitudinais 

Fiz uma proposta 

de ensino 

considerando as 

orientações do 

supervisor de 

estágio em 

relação à 

diversidade dos 

alunos 

Fiz uma proposta 

de ensino e inclui 

algumas 

atividades que 

considero 

pertinentes em 

relação à 

diversidade dos 

alunos, além das 

sugeridas pelo 

supervisor de 

estágio 

Fiz uma proposta de 

ensino que contempla 

aspectos conceituais e 

atitudinais cujas 

atividades didáticas 

consideram a 

diversidade de 

características dos 

alunos  

Competência no processo de ensino e na avaliação da aprendizagem 

Propiciei um ambiente 

na sala de aula/espaço 

escolar que 

favorecesse a 

aprendizagem e o 

desenvolvimento de 

relações interpessoais 

entre os alunos  

Foquei 

fundamentalmente 

em manter a ordem 

na aula em 

detrimento da 

participação dos 

alunos 

Atribui igual 

importância à 

disciplina e à 

participação 

dos alunos 

Favoreci a 

participação dos 

alunos mediante 

a criação grupos 

fixos 

Favoreci a 

participação e a 

convivência 

mediante o uso de 

grupos alternados 

Favoreci a 

participação e o 

desenvolvimento das 

relações interpessoais 

usando grupos 

escolhidos pelos 

próprios alunos 
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Continuação… 

Desenvolvi processos 

de interação e de 

comunicação efetivos 

e demonstrei um bom 

domínio da expressão 

oral e escrita 

O controle 

disciplinar 

limitou a 

comunicação e 

a participação 

dos alunos 

Permiti algumas 

situações de 

participação e 

comunicação isoladas 

Promovi o uso 

de exposições 

orais como 

estratégia de 

comunicação 

Promovi o uso de 

exposições orais individuais 

como estratégia de 

comunicação 

Utilizei estratégias 

metodológicas que 

favorecem os processos 

de comunicação na sala 

de aula (conversas, 

debates “participação 

espontânea”, jogos de 

papeis) 

Facilitei a aquisição 

das competências 

pelos alunos, 

considerando o nível 

escolar e 

conhecimento prévio 

dos alunos 

Não considerei 

o conhecimento 

prévio dos 

alunos ao 

planejar o 

ensino 

Segui as indicações do 

supervisor de estágio 

em relação ao 

conhecimento prévio 

dos alunos para 

planejar o ensino 

Utilizei uma 

atividade inicial 

para avaliar o 

conhecimento 

prévio dos 

alunos 

Utilizei uma atividade inicial 

para avaliar o conhecimento 

prévio dos alunos e o 

comparei com o que a 

literatura descreve 

Facilitei a progressão da 

aprendizagem atendendo 

ao nível e conhecimentos 

prévios dos alunos 

Desenvolvi e apliquei 

metodologias 

didáticas adaptadas à 

diversidade dos 

alunos 

Segui uma 

metodologia 

uniforme 

Segui uma 

metodologia uniforme, 

mas considerei os 

casos especiais 

sugeridos pelo 

supervisor de estágio 

Limitei-me a 

seguir as 

orientações do 

supervisor de 

estágio em 

relação à 

atenção à 

diversidade 

dos alunos 

Utilizei alguns recursos 

metodológicos específicos 

atendendo a casos 

concretos de diversidade 

dos alunos, de acordo o 

observado em sala de aula 

Desenvolvi e apliquei 

metodologias didáticas 

diferenciadas, tanto 

grupais como individuais, 

adaptadas à diversidade 

dos alunos. Segui uma 

metodologia uniforme. 
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Continuação… 

Utilizei estratégias para 
estimular e motivar o aluno 

Desenvolvi e 
apliquei 
metodologias 
didáticas 
diferenciadas 

Desenvolvi e 
apliquei 
metodologias 
didáticas 
diferenciadas, 
incluindo 
laboratório e 
recursos 
tecnológicos  

Utilizei metodologias 
didáticas 
diferenciadas, 
incluindo laboratório e 
recursos tecnológicos, 
aplicando-as em 
situações relevantes 
para a vida cotidiana 

Utilizei metodologias 
didáticas 
diferenciadas, 
incluindo laboratório 
e recursos 
tecnológicos, 
aplicando-as em 
situações relevantes 
para a vida 
cotidiana. 
Forneci atenção 
personalizada às 
dúvidas e 
questionamentos  

Utilizei metodologias 
didáticas diferenciadas, 
incluindo laboratório e 
recursos tecnológicos, 
aplicando-as em 
situações relevantes para 
a vida cotidiana.  
Forneci atenção 
personalizada às dúvidas 
e questionamentos 
Valorizei publicamente os 
acertos dos alunos 

Desenvolvi habilidades e 
atitudes sociais para fomentar 
a aprendizagem e o 
estabelecimento de relações 
interpessoais saudáveis em 
sala de aula, bem como 
abordei problemas de 
disciplina e atuei na resolução 
de conflitos 

Mantive a 
disciplina em 
sala de aula 

Mantive a 
disciplina em 
sala de aula e 
resolvi os 
conflitos que 
surgiram 

Mantive a disciplina 
em sala de aula e 
resolvi os conflitos que 
surgiram considerando 
as necessidades do 
grupo 

Mantive a disciplina 
em sala de aula e 
resolvi os conflitos 
que surgiram 
considerando as 
necessidades do 
grupo 
Ofereci atenção 
personalizada aos 
alunos 

Mantive a disciplina em 
sala de aula e resolvi os 
conflitos que surgiram 
considerando as 
necessidades do grupo 
Ofereci atenção 
personalizada aos alunos 
com dificuldades 
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Continuação… 

Estimulei nos alunos 

as atitudes e 

habilidades de que 

lhes permitam 

continuar estudando 

de maneira 

autodirigida ou 

autônoma 

Resolvi 

atividades em 

grupo, 

esclarecendo as 

dúvidas  

Resolvi atividades 

em grupo, 

esclarecendo as 

dúvidas e 

orientando os 

alunos nos aspectos 

chaves do tema 

Resolvi atividades em 

grupo, esclarecendo 

as dúvidas e 

orientando os alunos 

nos aspectos chaves 

do tema 

Informei aos alunos, 

de maneira 

individualizada, sobre 

seus erros 

Resolvi atividades em 

grupo, esclarecendo as 

dúvidas e orientando 

os alunos nos 

aspectos chaves do 

tema 

Informei aos alunos, de 

maneira 

individualizada, sobre 

seus erros 

Apoiei as atividades de 

ensino com o uso de 

atividades de 

autoavaliação 

Resolvi atividades em 

grupo, esclarecendo as 

dúvidas e orientando os 

alunos nos aspectos 

chaves do tema 

Informei aos alunos, de 

maneira individualizada, 

sobre seus erros 

Apoiei as atividades de 

ensino com o uso de 

atividades de 

autoavaliação, 

estimulando o avanço na 

aprendizagem 

Usei os resultados da 

avaliação para 

aprimorar os melhorar 

os processos de 

ensino e 

aprendizagem  

Vi os resultados 

da avaliação, 

mas não fiz 

análise 

Analisei os 

resultados da 

avaliação, mas não 

extraí nenhuma 

conclusão 

Analisei os resultados 

da avaliação e extraí 

a conclusão de que é 

necessário propor 

alguma melhora 

Analisei os resultados 

da avaliação e extraí 

algumas conclusões 

para a melhora de 

processos de ensino-

aprendizagem 

Analisei os resultados da 

avaliação e extraí 

conclusões que me 

ajudaram a melhorar os 

processos de ensino e 

aprendizagem que 

coloquei em prática 
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Continuação… 

Competência desenvolvimento de inovação pedagógica e reflexão sobre a prática didática-docente 

Adotei uma atitude 

reflexiva sobre a 

minha prática e 

manifestei interesse 

em aperfeiçoá-la 

Limitei-me a fazer 

o que foi orientado 

pelo supervisor de 

estágio 

Depois de algumas 

das minhas práticas e 

refleti sobre o que 

tinha feito 

Dediquei um tempo 

a refletir ao final das 

minhas práticas 

Antes de minhas 

aulas estabeleci um 

procedimento de 

coleta de informação 

para refletir depois de 

cada uma de minhas 

práticas 

Antes de minhas aulas 

estabeleci um 

procedimento de coleta 

de informação para 

refletir depois de cada 

uma de minhas práticas 

e fiz propostas de 

aperfeiçoamento destas 

práticas 

Participei de 

propostas de 

aprimoramento 

pessoal a partir de 

reflexão da minha 

prática (observação, 

avaliação, 

investigação e 

inovação em 

processos de ensino-

aprendizagem) 

Participei de 

propostas de 

aperfeiçoamento 

Participei de 

propostas de 

aperfeiçoamento, 

partir da reflexão 

baseada na prática, 

mas sem ter coletado 

formalmente dados da 

prática  

Participei de 

propostas de 

aperfeiçoamento a 

partir da reflexão 

embasada em 

alguns dados 

coletados da prática 

Participei de 

propostas de 

aperfeiçoamento a 

partir da reflexão 

embasada em uma 

gama de dados 

coletados da prática 

Participei de propostas 

de aperfeiçoamento que 

inclui o 

desenvolvimento de 

práticas de inovação a 

partir da reflexão 

embasada em uma 

gama de dados 

coletados da prática 
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Continuação… 

Colaborei em 

atividades 

formais e não 

formais que são 

organizadas na 

instituição de 

ensino 

Não colaborei 

em atividades 

na instituição 

de ensino 

Tentei, mas 

não tive 

oportunidade 

de colaborar 

em atividades 

na instituição 

de ensino 

Colaborei com as atividades que me 

solicitaram ajuda na instituição de 

ensino 

Tive interesse e participei das 

atividades realizadas pela 

instituição de ensino  

Tive interesse 

em participar e 

fiz propostas 

para as 

atividades 

realizadas pela 

instituição de 

ensino  

Competência integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino 

Valorizo o papel 

da cultura 

organizacional 

da instituição de 

ensino onde 

estou inserido e 

conheço as 

funções dos 

diversos setores 

que o integram 

Desconheço 

as funções 

dos diversos 

setores que 

integram a 

instituição de 

ensino onde 

estou inserido 

Conheço 

algumas 

funções dos 

setores em 

que atuo 

diretamente e 

que integram a 

instituição de 

ensino onde 

estou inserido 

Conheço algumas funções de alguns 

dos setores que integram a instituição 

de ensino onde estou inserido 

Conheço algumas funções da 

maioria dos setores que 

integram a instituição de ensino 

onde estou inserido e valorizo 

o papel de cada um destes 

setores 

Conheço as 

funções de 

todos os 

setores que 

integram a 

instituição de 

ensino onde 

estou inserido 

e valorizo o 

papel de cada 

um destes 

setores 
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Continuação… 

Contrastei 

minha visão 

pessoal do 

ensino com a 

de outros 

colegas, e 

supervisor(a) 

para tomar 

decisões 

Quando 

tenho 

alguma 

dúvida 

sobre o 

processo de 

ensino, 

pergunto ao 

supervisor 

de estágio 

Quando tenho 

alguma dúvida 

sobre o processo 

de ensino, 

pergunto ao 

supervisor de 

estágio e aos 

colegas de turma 

ou profissionais 

da área que 

atuam na 

instituição de 

ensino 

Sou consciente de que as tomadas de 

decisões devem ocorrer contrastando 

minha visão do ensino com as de 

outros membros da comunidade 

escolar, mas na prática quase não 

faço isto 

Comparo minha visão de 

ensino com as de outros 

membros da comunidade 

escolar para obter diferentes 

pontos de vista e, às vezes, 

para tomar decisões 

Sempre 

comparo minha 

visão de ensino 

com as de 

outros colegas 

de turma, com 

outros 

profissionais da 

área e com a 

do supervisor 

de estágio para 

tomar decisões 
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Continuação… 

Planejei, desenvolvi e 

avaliei o processo de 

ensino e 

aprendizagem, tanto 

individualmente como 

em colaboração com 

outros profissionais 

Não foi necessário 

planejar nem 

desenvolver o 

processo o processo 

de ensino-

aprendizagem, fazia 

a programação 

diariamente 

Planejei, desenvolvi 

e avaliei o processo 

de ensino-

aprendizagem de 

forma individual 

Planejei, desenvolvi e 

avaliei o processo de 

ensino-aprendizagem 

de forma individual e 

esclareci dúvidas com 

o supervisor de 

estágio 

Pedi a colaboração 

do supervisor de 

estágio para 

planejar, 

desenvolver e 

avaliar o processo 

de ensino-

aprendizagem 

Pedi a colaboração do 

supervisor de estágio e 

de outros membros da 

comunidade escolar 

para planejar, 

desenvolver e avaliar o 

processo de ensino-

aprendizagem 

Colaborei nas funções 

de tutoria e de 

orientação dos alunos 

de maneira 

colaborativa e 

coordenada 

Não colaborei na 

orientação dos 

alunos, já que essa 

função é do 

supervisor de estágio 

Assisti as aulas de 

outros professores 

da área na 

instituição de ensino 

onde estou inserido, 

mas como simples 

observador 

Colaborei 

parcialmente na 

orientação das aulas 

de outros professores 

da área na instituição 

de ensino onde estou 

inserido, mas de forma 

pontual e sem 

planejamento 

Colaborei na 

orientação das aulas 

de outros 

professores da área 

na instituição de 

ensino onde estou 

inserido após 

planejamento prévio 

Colaborei ativamente 

na orientação das 

aulas e dos alunos de 

outros professores da 

área na instituição de 

ensino onde estou 

inserido, de forma 

colaborativa e 

coordenada 
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3. Avaliação por especialistas na área de EF para avaliação da 

equivalência conceitual de itens e adequação as DCN  

 

Os juízes que realizaram a avaliação da equivalência conceitual e 

operacional da rubrica de autoavaliação para desenvolvimento das 

competências didáticas-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de 

ECS da licenciatura em EF eram majoritariamente do sexo masculino (75,0%), 

com idade média de 44,6 anos (±10,1; mínimo de 29 anos e máximo de 61 

anos), possuindo tempo médio de formado de 20,8 anos (±10,7; mínimo de 2 

anos e máximo de 38 anos), tendo como principal ocupação à docência 

(81,3%) e atuavam em instituições particulares de ensino (50,0%). Três quartos 

da amostra possuíam formação strictu sensu (75,0%), sendo que 87,5% 

possuíam formação específica na área de EF escolar e pouco mais da metade 

(56,3%) ministra ou já ministrou cursos na área, atuando como docentes na 

área de ECS na licenciatura em EF e metade da amostra é docente de pós-

graduação na área de EF escolar (TABELA 01).  

A amostra considerou muito importantes as competências didáticas de 

planejamento do processo ensino-aprendizagem (68,8%), ensino e na 

avaliação (62,5%) e inovação e reflexão sobre a prática didática-docente. 

Sendo que a competência integração, colaboração e o trabalho cooperativo na 

instituição de ensino foi considerada muito importante (43,8%) ou importante 

(43,8%). Todos os indicadores da competência planejamento do processo 

ensino-aprendizagem foram considerados, majoritariamente, muito importante 

ou importante (93,7%) (TABELA 02). 
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Tabela 1 – Caracterização dos juízes que realizaram a avaliação da 
equivalência conceitual, operacional e viabilidade do uso da rubrica de 
autoavaliação para desenvolvimento das competências didáticas-
docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de ECS da licenciatura 
em EF. Fortaleza/CE - Brasil, 2018. 

Caracterização dos juízes Fa  F% 

Sexo    

Feminino 4  25,0 
Masculino 12  75,0 

Faixa etária    

até 35 anos 5  31,3 
36 a 50 anos 6  37,4 
51 ou mais 5  31,3 

Tempo de formação    

até 10 anos 3  18,8 
11 a 20 anos 6  37,4 
mais de 20 anos 7  43,8 

Principal ocupação    

Docência 13  81,3 
Gestão 1  6,3 
Ambos 2  12,5 

Local de Trabalho    

Serviço particular 8  50,0 
Serviço público 3  18,8 
Ambos 5  31,3 

Maior de título de formação    

Doutorado 2  12,5 
Mestrado 12  75,0 
Especialização 2  12,5 

Formação específica em EF Escolar 14  87,5 
Ministra/ministrou cursos em EF Escolar 9  56,3 
Docente graduação em EF Escolar 9  56,3 
Docente ECS licenciatura em EF 6  37,5 
Docente pós-graduação em EF Escolar 8  50,0 

 

Em relação aos indicadores da competência ensino e na avaliação, 

100% da amostra considerou importante ou importante ter propiciado um 

ambiente na sala de aula/espaço escolar que favorecesse a aprendizagem e o 

desenvolvimento de relações interpessoais entre os alunos, ter desenvolvido 

processos de interação e de comunicação efetivos e demonstrei um bom 

domínio da expressão oral e escrita, ter desenvolvi doe apliquei metodologias 

didáticas adaptadas à diversidade dos alunos, ter utilizado estratégias para 

estimular e motivar o aluno e ter usado resultados da avaliação para aprimorar 

os melhorar os processos de ensino e aprendizagem (TABELA 02). 
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A amostra (12,5%) considerou pouco importante ter estimulado nos 

alunos as atitudes e habilidades de que lhes permitam continuar estudando de 

maneira autodirigida ou autônoma. No que se refere a ter desenvolvido 

habilidades e atitudes sociais para fomentar a aprendizagem e o 

estabelecimento de relações interpessoais saudáveis em sala de aula, bem 

como abordei problemas de disciplina e atuei na resolução de conflitos 12,6% 

não opinou ou considera pouco importante (TABELA 02). 

Os indicadores da competência inovação e reflexão sobre a prática 

didática-docente foram considerados muito importantes em especial os itens 

que se referem a autoavaliação do aluno relativo a se adotei uma atitude 

reflexiva sobre a minha prática e manifestei interesse em aperfeiçoá-la (50,0%), 

participei de propostas de aprimoramento pessoal a partir de reflexão da minha 

prática (43,8%) e colaborei em atividades formais e não formais que são 

organizadas na instituição de ensino (62,5%) (TABELA 02). 

Dos quatro indicadores da competência integração, colaboração e o 

trabalho cooperativo na instituição de ensino, dois foram considerados por 

100,0% da amostra como muito importante ou muito importante. Os 

indicadores contrastei minha visão pessoal do ensino com a de outros colegas, 

e supervisor(a) para tomar decisões e colaborei nas funções de tutoria e de 

orientação dos alunos de maneira colaborativa e coordenada foi considerado 

por 6,3% da amostra como não sendo importante para autoavaliação para 

desenvolvimento das competências didáticas-docentes a serem desenvolvidas 

entre estudante de ECS da licenciatura em EF (TABELA 02). 
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Tabela 2 – Avaliação do nível de importância das competências didáticas e seus indicadores na rubrica de autoavaliação 
para desenvolvimento das competências didáticas-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de ECS da 
licenciatura em EF. Fortaleza/CE - Brasil, 2018.  

Competências didáticas e seus indicadores 

Nível de importância¥ 
Muito 

importante 
 Importante  

Pouco 
importante 

 
Não é 

importante 
 Não opinou 

Fa %  Fa %  Fa %  Fa %  Fa % 

Competências didáticas               
Planejamento do processo ensino-aprendizagem 11 68,8  4 25,0  -- --  1 6,3  -- -- 
Ensino e na avaliação 10 62,5  5 31,3  -- --  -- --  1 6,3 
Inovação e reflexão sobre a prática didática-docente 12 75,0  2 12,5  -- --  1 6,3  1 6,3 
Integração, colaboração e o trabalho cooperativo na 
instituição de ensino 7 43,8 

 
7 43,8 

 
1 6,3 

 
-- -- 

 
1 6,3 

Indicadores C1*               
Consultei e conheço o currículo e a programação de 
conteúdo das disciplinas nas quais realizei minhas 
atividades didáticas de estágio supervisionado 12 75,0 

 

3 18,8 

 

-- -- 

 

1 6,3 

 

-- -- 
Considerei a sequência das atividades didáticas de que 
constituíram minha atividade de estágio supervisionado 7 43,8 

 
8 50,0 

 
-- -- 

 
1 6,3 

 
-- -- 

Utilizei uma variedade de materiais e recursos didáticos de 
modo a desenvolver atividades didáticas atraentes e 
adequadas ao processo ensino-aprendizagem 10 62,5 

 

5 31,3 

 

-- -- 

 

1 6,3 

 

-- -- 
Utilizei diversas fontes de informação e a tornei um conteúdo 
acessível aos alunos 13 81,3 

 
2 12,5 

 
-- -- 

 
1 6,3 

 
-- -- 

Contemplei aspectos da diversidade dos indivíduos, a 
igualdade entre as pessoas e a educação como valores para 
o planejamento de minhas atividades didáticas 11 68,8 

 

4 25,0 

 

-- -- 

 

1 6,3 

 

-- -- 
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Continuação… 

Indicadores C2&               
Propiciei um ambiente na sala de aula/espaço escolar que favorecesse a 
aprendizagem e o desenvolvimento de relações interpessoais entre os alunos  10 62,5 

 
6 37,5 

 
-- -- 

 
-- -- 

 
-- -- 

Desenvolvi processos de interação e de comunicação efetivos e demonstrei um bom 
domínio da expressão oral e escrita 12 75,0 

 
4 25,0 

 
-- -- 

 
-- -- 

 
-- -- 

Facilitei a aquisição das competências pelos alunos, considerando o nível escolar e 
conhecimento prévio dos alunos 11 68,8 

 
4 25,0 

 
1 6,3 

 
-- -- 

 
-- -- 

Desenvolvi e apliquei metodologias didáticas adaptadas à diversidade dos alunos 11 68,8  5 31,3  -- --  -- --  -- -- 
Utilizei estratégias para estimular e motivar o aluno 11 68,8  5 31,3  -- --  -- --  -- -- 
Desenvolvi habilidades e atitudes sociais para fomentar a aprendizagem e o 
estabelecimento de relações interpessoais saudáveis em sala de aula, bem como 
abordei problemas de disciplina e atuei na resolução de conflitos 11 68,8 

 

3 18,8 

 

1 6,3 

 

-- -- 

 

1 6,3 
Estimulei nos alunos as atitudes e habilidades de que lhes permitam continuar 
estudando de maneira autodirigida ou autônoma 9 56,3 

 
5 31,3 

 
2 12,5 

 
-- --  -- -- 

Usei os resultados da avaliação para aprimorar os melhorar os processos de ensino 
e aprendizagem  11 68,8 

 
4 25,0 

 
1 6,3 

 
-- --  -- -- 

Indicadores C3£               
Adotei uma atitude reflexiva sobre a minha prática e manifestei interesse em 
aperfeiçoá-la 8 50,0 

 
7 43,8 

 
1 6,3 

 
-- --  -- -- 

Participei de propostas de aprimoramento pessoal a partir de reflexão da minha 
prática  7 43,8 

 
9 56,3 

 
-- --  -- --  -- -- 

Colaborei em atividades formais e não formais que são organizadas na instituição de 
ensino 10 62,5 

 
4 25,0 

 
2 12,5 

 
-- --  -- -- 
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Continuação… 

Indicadores C4€               
Valorizo o papel da cultura organizacional da instituição de ensino onde estou 
inserido e conheço as funções dos diversos setores que o integram 8 50,0 

 
8 50,0 

 
-- --  -- -- 

 
-- -- 

Contrastei minha visão pessoal do ensino com a de outros colegas, e supervisor(a) 
para tomar decisões 7 43,8 

 
8 50,0 

 
-- -- 

 
1 6,3 

 
-- -- 

Planejei, desenvolvi e avaliei o processo de ensino e aprendizagem, tanto 
individualmente como em colaboração com outros profissionais 11 68,8 

 
5 31,3 

 
-- --  -- -- 

 
-- -- 

Colaborei nas funções de tutoria e de orientação dos alunos de maneira colaborativa 
e coordenada 9 56,3 

 
6 37,5 

 
-- -- 

 
1 6,3 

 
-- -- 

Legenda:  
¥baseadas na escala de Linkert variando de muito importante à sem importância.  

*C1 - Planejamento do processo ensino-aprendizagem; & C2 - Processo de ensino e na avaliação da aprendizagem; £C3 Desenvolvimento de inovação pedagógica e reflexão sobre a 

prática didática-docente e €C4 -Integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino. 
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A maioria dos indivíduos que avaliaram redação, adequação/adaptação, 

equivalência conceitual de itens e viabilidade de uso da rubrica consideraram a 

redação da rubrica de uma forma geral como adequada (56,3%), coerente 

(75,0%), adequadas as diretrizes curriculares (75,0%). Indicaram ainda que a 

rubrica é capaz de produzir autoavaliação de qualidade (81,3%) e atender aos 

objetivos do ECS (75,0%), sendo relevante para aquisição de competências 

didáticas-docentes (87,5%), com baixo potencial de gerar conflitos de precisão 

do que se deseja avaliar (18,8%) pois contempla as competências didáticas 

necessárias (93,8%) e acreditam que será capaz de gerar impacto na formação 

de licenciados (93,8%) (TABELA 03). 

Em relação redação, adequação/adaptação, equivalência conceitual de 

itens e viabilidade de uso dos indicadores de cada competência da rubrica, 

somente os indicadores da C1 (planejamento do processo ensino-

aprendizagem) obtiveram proporção inferior a 75,0% no que se refere à 

objetividade da redação. Os indicadores de todas as competências foram 

considerados coerentes (superiores a 80,0%), adequados as DCN (superiores 

a 65,0%), com capacidade de gerar autoavaliação de qualidade relevante 

(superiores a 60,0%), pois contemplam os objetivos do ECS (superiores a 

65,0%) (TABELA 03). 

No que se refere à equivalência operacional, os juízes consideraram que 

os indicadores são relevantes (superiores a 80,0%). Os indicadores das 

competências s C3 (desenvolvimento de inovação pedagógica e reflexão sobre 

a prática didática-docente) e C4- integração, colaboração e o trabalho 

cooperativo na instituição de ensino foram os considerados com maior 

possibilidade de gerar conflitos de precisão do que se deseja avaliar (50,0% e 

31,3%, respectivamente). No referente a viabilidade de uso, os indicadores da 

competência C3-desenvolvimento de inovação pedagógica e reflexão sobre a 

prática didática-docente possuíram a melhor avaliação para instintividade 

(50,0%). Todos os indicadores foram avaliados favoravelmente no que se 

refere a contemplar as competências didáticas necessárias (superiores a 

80,0%), e que ser capaz de produzir impacto na formação de licenciados em 

EF (superiores a 80,0%) (TABELA 03).  
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Tabela 3 – Avaliação da redação, adequação/adaptação, equivalência conceitual de itens e viabilidade de uso da rubrica 
de autoavaliação para desenvolvimento das competências didáticas-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de 
ECS da licenciatura em EF. Fortaleza/CE - Brasil, 2018. 

Critérios avaliados 
Rubrica¥ 

  Indicadores por competência 
  C1* C2& C3£ C4€ 

Fa F%   Fa F% Fa F% Fa F% Fa F% 

Redação             
Objetiva 9 56,3   9 56,3 12 75,0 12 75,0 12 75,0 
Coerente 12 75,0   15 93,8 14 87,5 13 81,3 14 87,5 

Adequação/adaptação             
Às DCN 12 75,0   12 75,0 12 75,0 11 68,8 11 68,8 
À autoavaliação 13 81,3   14 87,5 12 75,0 13 81,3 13 81,3 
Atende aos objetivos do ECS 12 75,0   15 93,8 14 87,5 11 68,8 12 75,0 

Equivalência operacional             
Relevante 14 87,5   14 87,5 14 87,5 13 81,3 13 81,3 
Gera conflitos de precisão do que se deseja avaliar 3 18,8   3 18,8 2 12,5 5 31,3 8 50,0 

Viabilidade de uso             
Intuitiva 4 25,0   5 31,3 5 31,3 8 50,0 5 31,3 
Contempla as competências didáticas necessárias  15 93,8   15 93,8 15 93,8 13 81,3 13 81,3 
Terá impacto na formação de licenciados 15 93,8   14 87,5 14 87,5 14 87,5 14 87,5 

Legenda:  
¥ Rubrica de autoavaliação para desenvolvimento das competências didáticas-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de ECS da licenciatura em EF   

*C1 - Planejamento do processo ensino-aprendizagem; & C2 - Processo de ensino e na avaliação da aprendizagem; £C3 Desenvolvimento de inovação pedagógica e reflexão sobre a 

prática didática-docente e €C4 -Integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino. 
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Todas as competências didáticas obtiveram superiores a 85,0% para 

equivalência conceitual, com concordância forte e estatisticamente 

significante nos itens ensino e na avaliação (Kappa=0,60, p <0,001) e 

integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino 

(Kappa=0,60, p <0,001). Para as demais competências a concordância foi 

justa, porém estatisticamente significante (Kappa=0,29, <0,00) (TABELA 04). 

Todos os indicadores da competência planejamento do processo 

ensino-aprendizagem obtiveram proporções elevadas da avaliação favorável 

à equivalência conceitual igual a 93,7% com concordância forte e 

estatisticamente significante (Kappa=0,60, p <0,001) (TABELA 04). 

Todos os indicadores da competência processo de ensino e na 

avaliação da aprendizagem obtiveram 100,0% de avaliação favorável à 

equivalência conceitual concordância quase perfeita e estatisticamente 

significante (Kappa=1,00, p <0,001), exceto no indicador Desenvolvi 

habilidades e atitudes sociais para fomentar a aprendizagem e o 

estabelecimento de relações interpessoais saudáveis em sala de aula, bem 

como abordei problemas de disciplina e atuei na resolução de conflitos que 

apresentou com concordância forte mas estatisticamente significante 

(Kappa=0,60, p <0,001) (TABELA 04). 

Todos os indicadores da competência desenvolvimento de inovação 

pedagógica e reflexão sobre a prática didática-docente obtiveram 100,0% 

de avaliação favorável à equivalência conceitual com concordância quase 

perfeita e estatisticamente significante (Kappa=1,00, p <0,001) (TABELA 04). 

Na competência integração, colaboração e o trabalho cooperativo 

na instituição de ensino, somente os indicadores contrastei minha visão 

pessoal do ensino com a de outros colegas, e supervisor(a) para tomar 

decisões e colaborei nas funções de tutoria e de orientação dos alunos de 

maneira colaborativa e coordenada apresentaram concordância forte e 

estatisticamente significante (Kappa=0,60, p <0,001). Os demais indicadores 

foram avaliados com concordância quase perfeita e estatisticamente 

significante (Kappa=1,00, p <0,001) (TABELA 04). 
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Tabela 4 – Avaliação de concordância dos juízes no que se refere à equivalência conceitual de itens das competências 
didáticas e seus indicadores da rubrica de autoavaliação para desenvolvimento das competências didáticas-docentes a 
serem desenvolvidas pelo estudante de ECS da licenciatura em EF. Fortaleza/CE - Brasil, 2018.  

Competências didáticas e seus indicadores 

Equivalência 
conceitual de itens€ 

 
  

Kappa*  
IC (95%) 

 
p 

valor 
Fa F%    LI LS  

Competências didáticas                
Planejamento do processo ensino-aprendizagem 14 87,4   0,29 0,08 0,50  0,006 
Ensino e na avaliação 15 93,7   0,60 0,39 0,81  <0,001 
Inovação e reflexão sobre a prática didática-docente 14 87,4   0,29 0,08 0,50  0,006 
Integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino 15 93,7   0,60 0,39 0,81  <0,001 

Indicadores C1*                
Consultei e conheço o currículo e a programação de conteúdo das disciplinas 
nas quais realizei minhas atividades didáticas de estágio supervisionado 

15 93,7 
  0,60 0,39 0,81 

 
<0,001 

Considerei a sequência das atividades didáticas de que constituíram minha 
atividade de estágio supervisionado 

15 93,7 
  0,60 0,39 0,81 

 
<0,001 

Utilizei uma variedade de materiais e recursos didáticos de modo a desenvolver 
atividades didáticas atraentes e adequadas ao processo ensino-aprendizagem 

15 93,7 
  0,60 0,39 0,81 

 
<0,001 

Utilizei diversas fontes de informação e a tornei um conteúdo acessível aos 
alunos 

15 93,7 
  0,60 0,39 0,81 

 
<0,001 

Contemplei aspectos da diversidade dos indivíduos, a igualdade entre as 
pessoas e a educação como valores para o planejamento de minhas atividades 
didáticas 

15 93,7 
 

 0,60 0,39 0,81 
 

<0,001 
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Continuação… 

Indicadores C2&                
Propiciei um ambiente na sala de aula/espaço escolar que favorecesse a aprendizagem e 
o desenvolvimento de relações interpessoais entre os alunos  

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 

Desenvolvi processos de interação e de comunicação efetivos e demonstrei um bom 
domínio da expressão oral e escrita 

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 

Facilitei a aquisição das competências pelos alunos, considerando o nível 
escolar e conhecimento prévio dos alunos 

 16 100,0  1,00 0,79 1,00 
 

<0,001 

Desenvolvi e apliquei metodologias didáticas adaptadas à diversidade dos 
alunos 

 16 100,0  1,00 0,79 1,00 
 

<0,001 

Utilizei estratégias para estimular e motivar o aluno  16 100,0  1,00 0,79 1,00  <0,001 
Desenvolvi habilidades e atitudes sociais para fomentar a aprendizagem e o 
estabelecimento de relações interpessoais saudáveis em sala de aula, bem 
como abordei problemas de disciplina e atuei na resolução de conflitos 

 15 93,7  0,60 0,39 0,81 
 

<0,001 

Estimulei nos alunos as atitudes e habilidades de que lhes permitam continuar 
estudando de maneira autodirigida ou autônoma 

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 

Usei os resultados da avaliação para aprimorar os melhorar os processos de 
ensino e aprendizagem  

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 

Indicadores C3£                
Adotei uma atitude reflexiva sobre a minha prática e manifestei interesse em 
aperfeiçoá-la 

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 

Participei de propostas de aprimoramento pessoal a partir de reflexão da minha 
prática  

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 

Colaborei em atividades formais e não formais que são organizadas na 
instituição de ensino 

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 
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Continuação… 

Indicadores C4€                
Valorizo o papel da cultura organizacional da instituição de ensino onde 
estou inserido e conheço as funções dos diversos setores que o integram 

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 

Contrastei minha visão pessoal do ensino com a de outros colegas, e 
supervisor(a) para tomar decisões 

15 93,7 
  0,60 0,39 0,81 

 
<0,001 

Planejei, desenvolvi e avaliei o processo de ensino e aprendizagem, tanto 
individualmente como em colaboração com outros profissionais 

16 100,0 
  1,00 0,79 1,00 

 
<0,001 

Colaborei nas funções de tutoria e de orientação dos alunos de maneira 
colaborativa e coordenada 

15 93,7 
  0,60 0,39 0,81 

 
<0,001 

Legenda: 
€ os indicadores considerados para avaliação da equivalência conceitual de itens foram gerados a partir da concordância entre os itens redação objetiva e coerente do item, da 

adequação e/ou adaptação do item ás DCN, à capacidade de produzir autoavaliação para aquisição de competências bem como da capacidade do item de atender aos objetivos 

desenvolvimento das competências didáticas-docentes do ECS da licenciatura em EF, agrupados como um item único de avaliação. 

* Kappa baseadas na escala de Linkert variando de muito importante à sem importância.  
* C1 - Planejamento do processo ensino-aprendizagem; & C2 - Processo de ensino e na avaliação da aprendizagem; £C3 - Desenvolvimento de inovação pedagógica e reflexão sobre a 

prática didática-docente e €C4 -Integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino.
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Todas as competências didáticas obtiveram superiores a 93,0% para 

equivalência operacional e viabilidade do uso das competências didáticas 

com concordância forte e estatisticamente significante (Kappa=0,60, <0,001). 

Todos os indicadores, de todas as competências, obtiveram proporções altas 

da avaliação favorável à equivalência operacional e viabilidade do uso 

superiores a 85,0% com concordância forte e estatisticamente significante (p 

<0,001), exceto na C1 (planejamento do processo ensino-aprendizagem) 

onde o indicador considerei a sequência das atividades didáticas de que 

constituíram minha atividade de estágio supervisionado, na C2 o indicador 

desenvolvi e apliquei metodologias didáticas adaptadas à diversidade dos 

alunos apresentaram concordância justa mas estatisticamente significante 

(Kappa= 0,29, p=0,006) (TABELA 05). 

Para a C2, os indicadores propiciei um ambiente na sala de aula/espaço 

escolar que favorecesse a aprendizagem e o desenvolvimento de relações 

interpessoais entre os alunos; desenvolvi processos de interação e de 

comunicação efetivos e demonstrei um bom domínio da expressão oral e 

escrita; estimulei nos alunos as atitudes e habilidades de que lhes permitam 

continuar estudando de maneira autodirigida ou autônoma e usei os resultados 

da avaliação para aprimorar os melhorar os processos de ensino e 

aprendizagem apresentaram concordância quase perfeita e estatisticamente 

significante (Kappa=1,00, p <0,001). O mesmo ocorreu para o indicador 

participei de propostas de aprimoramento pessoal a partir de reflexão da minha 

prática na C3 (desenvolvimento de inovação pedagógica e reflexão sobre a 

prática didática-docente) e valorizo o papel da cultura organizacional da 

instituição de ensino onde estou inserido e conheço as funções dos diversos 

setores que o integram e planejei, desenvolvi e avaliei o processo de ensino e 

aprendizagem, tanto individualmente como em colaboração com outros 

profissionais na C4 (Kappa=1,00, p <0,001) (TABELA 05). 
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Tabela 5 – Avaliação de concordância dos juízes no que se refere à equivalência operacional e viabilidade do uso das 
competências didáticas e seus indicadores da rubrica de autoavaliação para desenvolvimento das competências 
didáticas-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de ECS da licenciatura em EF. Fortaleza/CE - Brasil, 2018.  

Competências didáticas e seus indicadores 

Equivalência operacional 
e viabilidade do uso 

 
  

Kappa*  
IC (95%) 

 
p 

valor 
Fa F%    LI LS  

Competências didáticas               
Planejamento do processo ensino-aprendizagem 15 93,7   0,60 0,39 0,81  <0,001 
Ensino e na avaliação 15 93,7   0,60 0,39 0,81  <0,001 
Inovação e reflexão sobre a prática didática-docente 15 93,7   0,60 0,39 0,81  <0,001 
Integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino 15 93,7   0,60 0,39 0,81  <0,001 

Indicadores C1*               
Consultei e conheço o currículo e a programação de conteúdo das 
disciplinas nas quais realizei minhas atividades didáticas de estágio 
supervisionado 

15 93,7 
 

 0,60 0,39 0,81 
 

<0,001 

Considerei a sequência das atividades didáticas de que constituíram minha 
atividade de estágio supervisionado 

14 87,4 
  0,29 0,08 0,50 

 
0,006 

Utilizei uma variedade de materiais e recursos didáticos de modo a 
desenvolver atividades didáticas atraentes e adequadas ao processo 
ensino-aprendizagem 

15 93,7 
 

 0,60 0,39 0,81 
 

<0,001 

Utilizei diversas fontes de informação e a tornei um conteúdo acessível aos 
alunos 

15 93,7 
  0,60 0,39 0,81 

 
<0,001 

Contemplei aspectos da diversidade dos indivíduos, a igualdade entre as 
pessoas e a educação como valores para o planejamento de minhas 
atividades didáticas 

15 93,7 
 

 0,60 0,39 0,81 
 

<0,001 
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Continuação… 

Indicadores C2&                

Propiciei um ambiente na sala de aula/espaço escolar que favorecesse a aprendizagem e o 

desenvolvimento de relações interpessoais entre os alunos  
16 100,0 

  1,00 0,79 1,00 
 

<0,001 

Desenvolvi processos de interação e de comunicação efetivos e demonstrei um bom 

domínio da expressão oral e escrita 
16 100,0 

  1,00 0,79 1,00 
 

<0,001 

Facilitei a aquisição das competências pelos alunos, considerando o nível escolar e 

conhecimento prévio dos alunos 
 15 93,7  0,60 0,39 0,81 

 
<0,001 

Desenvolvi e apliquei metodologias didáticas adaptadas à diversidade dos alunos  14 87,4  0,29 0,08 0,50  0,006 

Utilizei estratégias para estimular e motivar o aluno  15 93,7  0,60 0,39 0,81  <0,001 

Desenvolvi habilidades e atitudes sociais para fomentar a aprendizagem e o 

estabelecimento de relações interpessoais saudáveis em sala de aula, bem como abordei 

problemas de disciplina e atuei na resolução de conflitos 

 15 93,7  0,60 0,39 0,81 

 

<0,001 

Estimulei nos alunos as atitudes e habilidades de que lhes permitam continuar estudando 

de maneira autodirigida ou autônoma 
16 100,0 

  1,00 0,79 1,00 
 

<0,001 

Usei os resultados da avaliação para aprimorar os melhorar os processos de ensino e 

aprendizagem  
16 100,0 

  1,00 0,79 1,00 
 

<0,001 

Indicadores C3£                

Adotei uma atitude reflexiva sobre a minha prática e manifestei interesse em aperfeiçoá-la 15 93,7   0,60 0,39 0,81  <0,001 

Participei de propostas de aprimoramento pessoal a partir de reflexão da minha prática  16 100,0   1,00 0,79 1,00  <0,001 

Colaborei em atividades formais e não formais que são organizadas na instituição de 

ensino 
15 93,7 

  0,60 0,39 0,81 
 

<0,001 
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Continuação… 

 

Indicadores C4€                

Valorizo o papel da cultura organizacional da instituição de ensino onde estou inserido e conheço 

as funções dos diversos setores que o integram 
16 100,0 

  1,00 0,79 1,00 
 

<0,001 

Contrastei minha visão pessoal do ensino com a de outros colegas, e supervisor(a) para tomar 

decisões 
15 93,7 

  0,60 0,39 0,81 
 

<0,001 

Planejei, desenvolvi e avaliei o processo de ensino e aprendizagem, tanto individualmente como 

em colaboração com outros profissionais 
16 100,0 

  1,00 0,79 1,00 
 

<0,001 

Colaborei nas funções de tutoria e de orientação dos alunos de maneira colaborativa e 

coordenada 
15 93,7 

  0,60 0,39 0,81 
 

<0,001 

Legenda: 
€ os indicadores considerados para avaliação da equivalência operacional foram gerados a partir da concordância entre os itens ser relevante e potencial de gerar conflitos de precisão 

do que se deseja avaliar. Para avaliação da viabilidade de uso foram considerados os aspectos relativos a ser intuitiva, contemplar as competências didáticas necessárias e possuir 

potencial de gerar impacto na formação de licenciados em EF. Ao final, foram agrupados os aspectos equivalência operacional e viabilidade de uso gerando um item único. 

* Kappa baseadas na escala de Linkert variando de muito importante à sem importância.  
* C1 - Planejamento do processo ensino-aprendizagem; & C2 - Processo de ensino e na avaliação da aprendizagem; £C3 - Desenvolvimento de inovação pedagógica e reflexão sobre a 

prática didática-docente e €C4 -Integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino. 
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CONCLUSÕES 

 

No que se refere à equivalência linguística e apreciação formal de 

equivalência de itens e semântica bem como na equivalência conceitual de 

itens e adequação as DCN da rubrica de avaliação de competências para a 

prática de ensino e estagio supervisionado da licenciatura em educação física, 

constata-se um satisfatório grau de equivalência conceitual, de itens, semântica 

e operacional entre a versão original e a brasileira, embora algumas questões 

mereçam ser salientadas. Apesar das dificuldades, os resultados da versão 

adaptada parecem apontar para um bom potencial de aplicabilidade e clareza 

da rubrica. 

Neste estudo, a maioria dos participantes era experiente na área de 

docência em EF e conhecia as DCN, fato que pode confirmar a fidedignidade 

de suas respostas de avaliação da rubrica, mediante conhecimento teórico e 

habilidades práticas acumuladas (Bento, 1991; do Nascimento, 1999a; Ghilardi, 

1998; Nascimento & Graça, 1998; Okuma, 1996; Pellegrini, 1988; Winterstein, 

1995). Assim, no que se refere à confiabilidade intra observador, medida pelo 

Kappa, constatou-se mínima variação. Esse resultado pode ter sido 

influenciado pela forma como as opções de respostas foram propostas no 

instrumento de avaliação da rubrica. Deste modo, acredita-se que este fato não 

implica em respostas totalmente opostas como sugerido através da boa 

concordância entre as respostas do indivíduo à rubrica como um todo. 

Destacamos que o processo da adaptação cultural de instrumentos deve 

garantir requer o emprego de uma metodologia única, objetivando alcançar as 

equivalências entre os idiomas de origem e de destino e não somente a 

tradução textual e a veracidade dos itens mas sobretudo deve buscar preservar 

os tópicos do instrumento original mantendo a validade do conteúdo mas 

adequando à realidade a qual será aplicado de modo a garantir a qualidade da 

informação a ser obtida quando de sua aplicação (Coster & Mancini, 2015; 

Ferreira et al., 2014a; Giusti & Befi-Lopes, 2008; Jorge, 1998a; Moraes, 

Hasselmann, & Reichenheim, 2002; Reichenheim & Moraes, 2007b).A fim de 



 

94 
 

que ter confiabilidade de que a avaliação a ser produzida será semelhante à 

proposta originalmente. 

Dentre as dificuldades para o desenvolvimento desta pesquisa destacam 

à escolha e disponibilidade dos juízes e tradutores, e à organização do tempo 

destinado das etapas do Método de Adaptação Transcultural e Validação. 

Destacamos que o processo da adaptação cultural deve garantir não 

somente a tradução textual e a veracidade dos itens mas sobretudo deve 

buscar preservar os tópicos do instrumento original mas adequando à realidade 

a qual será aplicado de modo a garantir a qualidade da informação a ser obtida 

quando de sua aplicação (Coster & Mancini, 2015; Giusti & Befi-Lopes, 2008; 

Jorge, 1998a) 

Diante do exposto, destacamos que a ausência de outros instrumentos 

de avaliação de competências para a prática de ensino e estágio 

supervisionado da licenciatura em educação física dificulta uma análise mais 

aprofundada da potencialidade da rubrica estudada (Lobato et al., 2007; 

Perrenoud & Thurler, 2009; Porto, 2005; G. O. Roque et al., 2004; Roque et al., 

2006).  

Por fim, acredita-se que apenas com a disseminação do conhecimento 

sobre o tema e com a utilização deste tipo de instrumento, bem como o 

engajamento de outros pesquisadores neste temática será possível o 

desenvolvimento de uma rubrica mais estável e replicável, contribuindo não 

apenas para o desenvolvimento metodológico, como também para o 

conhecimento, divulgação e promoção dos recursos necessários para que os 

docentes possam avaliar de forma adequada e dialogada os alunos do estágio 

supervisionado da licenciatura em educação física. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando que a rubrica traduzida e adaptada ao português brasileiro 

apresentou elevada equivalência linguística, de itens, conceitual de itens e 

adequação as DCN sugerem-se que seja realizados novos estudos no sentido 

de verificar a usabilidade, interpretatividade e aceitabilidade deste instrumento 

na prática de ensino e ECS da licenciatura em educação física.  Após isto, a 

realização de estudos de reprodutibilidade pode ser realizada para a ECS de 

bacharéis em educação física. 
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Avaliação dos juízes especialistas na área de EF para avaliação da 

equivalência conceitual de itens e adequação as DCN  

CARACTERIZAÇÃO DO ESPECIALISTA 

1. Sexo: () Feminino () Masculino 

2. Idade: _______Anos 

3. Ocupação: () Docência () Gestão 

4. Local de Trabalho: () IES público () IES privado 

5. Município de Trabalho:   

6. Tempo de formação: _______Anos 

 
PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NA DOCÊNCIA 
7. Mestrado  () Sim () Não 
8. Mestrado com dissertação em Educação Física           () Sim () Não 
9. Doutorado  () Sim () Não 
10. Doutorado com dissertação em Educação Física           () Sim () Não 
11. Especialização em Educação Física Escolar                                  () Sim () Não 
12. Ministra ou ministrou cursos com ênfase na 
Educação Física           

() Sim () Não 

13. Ministra disciplina na graduação na área de 
Educação Física           

() Sim () Não 

14. Ministra disciplina em curso de especialização em 
Educação Física escolar ou estágio supervisionado  

() Sim () Não 

15. Desenvolve projeto de extensão nos últimos 2 
anos  

() Sim () Não 

16. Produção de artigo científico resultante de 
pesquisa na área de Educação Física em periódicos 
com Qualis ≥ B2 (nos últimos 2 anos).  

() Sim () Não 

 
 

EQUIVALÊNCIA CONCEITUAL DA RUBRICA 
 

ITEM 1 2 3 4 5 

Quantidade e relevância das informações      

Grau de estruturação da informação (ordem, coerência e 
sínteses) 

     

Atende aos objetivos propostos      

Qualidade educativa dos conteúdos      

Tem impacto educacional      

Intuitivo       

Adaptado ao currículo      

Precisão      

Clareza      

Objetividade      
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Quadros da rubrica traduzida T1, T2 e T3 

Quadro 3 – Resultados obtidos no processo de tradução e T3 dos indicadores do bloco 01 que avalia a competência de 

planejamento do processo ensino-aprendizagem na Rubrica de autoavaliação para desenvolvimento das competências 

didático-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado em licenciatura em educação física. 

Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Original T1 T2 
Diferenciações 

T1/T2 
T3 

1. He consultado y conozco el 

currículo y la programación 

didáctica de la asignatura/as 

en las que he realizado mis 

intervenciones didácticas 

Consultei e conheço o 

currículo e a programação 

didática da disciplina(as) 

nas quais realizei minhas 

intervenções didáticas 

Consultei e conheço 

o currículo e a 

programação 

didática das 

disciplinas nas quais 

realizei minhas 

intervenções 

didáticas 

 

Consultei e conheço 

o currículo e a 

programação 

didática das 

disciplinas nas quais 

realizei minhas 

intervenções 

didáticas 

2. He prestado atención a la 

secuenciación de las 

actividades que han 

conformado mi intervención 

didáctica 

Prestei atenção à 

sequência das atividades 

que conformaram minha 

intervenção didática 

Levei em 

consideração a 

sequenciação das 

atividades que 

constituíram minha 

intervenção didática 

Prestei atenção à 

sequência levei 

em consideração 

a sequenciação  

Prestei atenção à 

sequência das 

atividades que 

conformaram minha 

intervenção didática 
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Continuação… 

3. He utilizado una variedad de 

materiales, recursos (incluidos 

los procedentes de las TICS) 

y actividades atractivas y 

adecuadas a la situación de 

enseñanza/aprendizaje 

Utilizei uma variedade de 

materiais, recursos 

(incluídos os provenientes 

das TICS) e atividades 

atraentes e adequadas à 

situação de 

ensino/aprendizagem 

Utilizei uma 

variedade de 

materiais, recursos 

(inclusive os 

procedentes das 

TICS) e atividades 

atrativas e 

adequadas ao 

contexto de ensino-

aprendizagem 

Conformaram 

constituíram 

Utilizei uma 

variedade de 

materiais, recursos 

(inclusive os 

procedentes das 

TICS) e atividades 

atrativas e 

adequadas ao 

contexto de ensino-

aprendizagem 

4. He manejado información de 

diversas fuentes y la he 

transformado en contenido 

asequible al alumnado en mis 

intervenciones didácticas 

Trabalhei informação de 

diversas fontes e a 

transformei em conteúdo 

acessível aos alunos em 

minhas intervenções 

didáticas 

Manipulei 

informação de 

diversas fontes e a 

transformei em 

conteúdo acessível 

aos alunos em 

minhas intervenções 

didáticas 

Incluídos inclusive 

Manipulei 

informação de 

diversas fontes e a 

transformei em 

conteúdo acessível 

aos alunos em 

minhas intervenções 

didáticas 

5. He atendido a la diversidad, a 

la igualdad y a la educación 

en valores en la planificación 

de mis intervenciones 

Atendi à diversidade, à 

igualdade e à educação em 

valores no planejamento de 

minhas intervenções 

Considerei a 

diversidade, a 

igualdade e a 

educação em 

valores no 

planejamento de 

minhas intervenções 

Provenientes 

procedentes 

atraentes atrativas 

Considerei a 

diversidade, a 

igualdade e a 

educação em 

valores no 

planejamento de 

minhas intervenções 
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Quadro 4 – Resultados obtidos no processo de tradução e T3 dos critério/níveis de qualidade ou competência dos 

indicadores do bloco 01 que avalia a competência de planejamento na rubrica de autoavaliação para desenvolvimento das 

competências didático-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado em licenciatura em 

educação física. Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Indicador Original T1 T2 
Diferenciações 

T1/T2 
T3 

1.  

1 
No lo conozco ni lo he 

consultado. 

Não conheço nem o 

consultei. 

Não o conheço nem o 

consultei 

 Não conheço nem o 

consultei. 

2 
Lo conozco pero no lo 

he consultado. 

Conheço, mas não o 

consultei. 

Conheço o currículo, 

mas não o consultei 

 Currículo Conheço o currículo, mas 

não o consultei 

3 

Lo conozco y solo he 

consultado algunos 

aspectos. 

Conheço e só 

consultei alguns 

aspectos. 

Conheço o currículo e 

consultei somente 

alguns aspectos 

 Currículo  

Só somente 

Conheço o currículo e 

consultei somente alguns 

aspectos 

4 

Lo conozco y he 

consultado aspectos 

importantes. 

Conheço e consultei 

aspectos 

importantes. 

Conheço o currículo e 

consultei aspectos 

importantes 

 Currículo Conheço o currículo e 

consultei aspectos 

importantes 

5 

Conozco, he 

consultado, analizado 

y reflexionado acerca 

del currículum. 

Conheço, consultei, 

analisei e refleti 

sobre o Currículo. 

Conheço, consultei, 

analisei e refleti sobre o 

currículo 

 Conheço, consultei, 

analisei e refleti sobre o 

Currículo. 
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Continuação… 

2.  

1 

No he tenido en cuenta 

ningún tipo de 

secuenciación. 

Não tive em conta 

nenhum tipo de 

sequência. 

Não levei em conta 

nenhum tipo de 

sequenciação 

Tive levei 

Sequência 

sequenciação 

Não levei em conta nenhum 

tipo de sequenciação 

2 
He realizado una 

secuenciación intuitiva. 

Realizei uma 

sequência intuitiva. 

Realizei uma 

sequenciação intuitiva 

Sequência 

sequenciação 

Realizei uma sequenciação 

intuitiva 

3 

He hecho una 

secuenciación a grandes 

rasgos de las secuencia 

de actividades 

propuesta. 

Fiz uma sequência de 

traços gerais das 

sequências de 

atividades propostas. 

Fiz uma sequenciação 

considerando, de maneira 

geral, a sequência das 

atividades proposta. 

Sequência de 

traços gerais   

sequenciação 

considerando, de 

maneira geral 

Fiz uma sequenciação 

considerando, de maneira 

geral, a sequência das 

atividades proposta. 

4 
He seguido la secuencia 

propuesta. 

Segui a sequência 

proposta. 

Segui a sequência 

proposta. 

 Segui a sequência proposta. 

5 

He aportado mejoras a 

la secuencia propuesta. 

Contribuí com 

melhoras à sequência 

proposta. 

Apresentei melhoras à 

sequência proposta 

Contribuí 

apresentei 

Apresentei melhoras à 

sequência proposta 

3.  

1 

He utilizado los recursos 

y actividades propuestos 

en el libro de texto. 

Utilizei os recursos e 

atividades propostas 

no livro texto. 

Utilizei os recursos e as 

atividades propostas no 

livro-texto 

 Utilizei os recursos e as 

atividades propostas no 

livro-texto 

2 

He utilizado 

arbitrariamente los 

recursos y actividades 

que he encontrado. 

Utilizei arbitrariamente 

os recursos e 

atividades que 

encontrei. 

Utilizei arbitrariamente os 

recursos e atividades que 

encontrei 

 Utilizei arbitrariamente os 

recursos e atividades que 

encontrei 
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Continuação… 

4.  

3 

He utilizado el mismo 

recurso para todas las 

actividades. 

Utilizei o mesmo 

recurso para todas 

as atividades 

Utilizei o mesmo recurso 

para todas as 

atividades. 

 Utilizei o mesmo recurso 

para todas as atividades. 

4 

He incorporado 

distintos tipos de 

recursos y actividades. 

Incorporei distintos 

recursos e 

atividades. 

Incorporei diferentes 

tipos de recursos e 

atividades 

Distintos   

diferentes tipos 

de 

Incorporei diferentes tipos 

de recursos e atividades 

5 

He utilizado variedad 

de recursos teniendo 

en cuenta el tipo de 

actividad 

Utilizei variedade de 

recursos levando em 

conta o tipo de 

atividade. 

Utilizei uma variedade 

de recursos levando em 

conta o tipo de atividade 

 Uma Utilizei uma variedade de 

recursos levando em 

conta o tipo de atividade 

5.  

1 
He seguido el libro de 

texto al pie de la letra. 

Segui o livro texto ao 

pé da letra. 

Segui o livro-texto ao pé 

da letra 

 Segui o livro-texto ao pé 

da letra 

2 

He seguido el libro de 

texto y otro material 

aportado por mi tutor 

profesional. 

Segui o livro texto e 

outro material dado 

por meu tutor 

profissional. 

Segui o livro-texto e 

outro material sugerido 

pelo meu tutor 

profissional 

Dado por 

sugerido por 

Segui o livro-texto e outro 

material sugerido pelo 

meu tutor profissional 

3 

He buscado 

información en 

distintos libros de 

texto. 

Procurei informação 

em distintos livros 

textos. 

Busquei informação em 

diferentes livros-texto 

Procurei 

busquei 

Distintos 

diferentes 

Busquei informação em 

diferentes livros-texto 
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Continuação… 

6.  

4 

He elaborado las 

actividades 

basándome en 

información de 

diferentes fuentes. 

Elaborei as 

atividades 

baseando-me em 

informação de 

diferentes fontes. 

Elaborei as atividades 

com base em 

informação de diversas 

fontes 

Baseando-me 

com base 

Diferentes 

diversas 

Elaborei as atividades 

com base em informação 

de diversas fontes 

5 

He adaptado y 

elaborado información 

a partir de diferentes 

fuentes. 

Adaptei e elaborei 

informação a partir 

de diferentes fontes. 

Adaptei e elaborei 

informação a partir de 

diferentes fontes 

 Adaptei e elaborei 

informação a partir de 

diferentes fontes 

7.  

1 

He hecho una 

propuesta de 

enseñanza única 

teniendo en cuenta 

solo contenidos 

conceptuales. 

Fiz uma proposta de 

ensino único 

levando em conta 

somente conteúdos 

conceituais. 

Fiz uma proposta de 

ensino único levando 

em conta somente 

conteúdos conceituais 

  Fiz uma proposta de 

ensino único levando em 

conta somente conteúdos 

conceituais. 

2 

He hecho una 

propuesta de 

enseñanza única 

teniendo en cuenta 

algunos aspectos 

actitudinales. 

Fiz uma proposta de 

ensino único 

levando em conta 

alguns aspectos 

atitudinais. 

Fiz uma proposta de 

ensino único levando 

em conta alguns 

aspectos atitudinais 

 Fiz uma proposta de 

ensino considerando 

alguns aspectos 

atitudinais 
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Continuação… 

 

3 

He hecho una 

propuesta de 

enseñanza única pero 

he tenido en cuenta 

las indicaciones del 

tutor en cuanto a 

diversidad. 

Fiz uma proposta de 

ensino único, mas 

tive em conta as 

orientações do tutor 

quanto à 

diversidade. 

Fiz uma proposta de 

ensino única, mas levei 

em conta as indicações 

do tutor em relação à 

diversidade 

Tive levei 

Orientações 

indicações  

Quanto em 

relação 

Fiz uma proposta de 

ensino única, mas levei 

em conta as indicações 

do tutor em relação à 

diversidade 

4 

He hecho una 

propuesta única en la 

que he incluido 

algunas actividades de 

ampliación. 

Fiz uma proposta 

única na qual inclui 

algumas atividades 

de ampliação. 

Fiz uma proposta única 

na qual inclui algumas 

atividades de ampliação 

 Fiz uma proposta única 

na qual inclui algumas 

atividades de ampliação 

5 

He diseñado mi unidad 

didáctica teniendo en 

cuenta las 

características de los 

alumnos. 

Desenhei minha 

unidade didática 

levando em conta as 

características dos 

alunos. 

Elaborei minha unidade 

didática levando em 

conta as características 

dos alunos 

Desenhei 

elaborei 

Elaborei minha unidade 

didática levando em conta 

as características dos 

alunos 
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Quadro 5 – Resultados obtidos no processo de tradução e T3 dos indicadores do bloco 02 que avalia a competência no 

ensino e na avaliação na Rubrica de autoavaliação para desenvolvimento das competências didático-docentes a serem 

desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado em licenciatura em educação física. Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Original T1 T2 
Diferenciações 

T1/T2 
T3 

1. He fomentado un 

clima de clase que 

permitiera el 

aprendizaje y la 

convivência 

Incentivei um clima de 

aula que permitisse a 

aprendizagem e a 

convivência 

Promovi um ambiente escolar 

que permitisse a 

aprendizagem e o 

desenvolvimento das 

relações interpessoais 

Incentivei e 

promovi 

Promovi um ambiente escolar 

que permitisse a 

aprendizagem e o 

desenvolvimento das relações 

interpessoais 

2. He desarrollado 

procesos de 

interacción y de 

comunicación 

efectiva en el aula y 

he acreditado un 

buen dominio de la 

expresión oral y 

escrita 

Desenvolvi processos 

de interação e de 

comunicação efetiva na 

aula e demonstrei um 

bom domínio da 

expressão oral e escrita 

Desenvolvi processos de 

interação e de comunicação 

efetiva em sala de aula e 

garanti um bom domínio da 

expressão oral e escrita 

Clima de aula 

ambiente escolar 

Desenvolvi processos de 

interação e de comunicação 

efetiva em sala de aula e 

garanti um bom domínio da 

expressão oral e escrita 

3. He facilitado la 

adquisición de las 

competências 

atendiendo al nivel y 

conocimientos 

previos del alumnado 

Facilitei a aquisição das 

competências 

atendendo ao nível e 

conhecimentos prévios 

dos alunos 

Facilitei a aquisição das 

competências atendendo ao 

nível e ao conhecimento 

prévio dos alunos 

A convivência.  O 

desenvolvimento 

das relações 

interpessoais 

Facilitei a aquisição das 

competências atendendo ao 

nível e ao conhecimento 

prévio dos alunos 
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Continuação… 

4. He desarrollado y 

aplicado metodologías 

didácticas, tanto 

grupales como 

personalizadas, 

adaptadas à la 

diversidad del 

alumnado 

Desenvolvi e apliquei 

metodologias didáticas, 

tanto grupais como 

personalizadas, 

adaptadas à diversidade 

dos alunos 

Desenvolvi e apliquei 

metodologias didáticas, tanto 

grupais como personalizadas, 

adaptadas à diversidade dos 

alunos 

Demonstrei garanti 

Desenvolvi e apliquei 

metodologias didáticas, tanto 

grupais como personalizadas, 

adaptadas à diversidade dos 

alunos 

5. He utilizado estrategias 

para estimular el 

esfuerzo del/de la 

estudiante y 

motivarlo/la 

Utilizei estratégias para 

estimular o esforço do 

estudante e motivá-lo 

Utilizei estratégias para 

estimular o esforço do (a) 

estudante e motivá-lo (a) 

Conhecimentos 

prévios ao 

conhecimento 

prévio 

Utilizei estratégias para estimular 

o esforço do (a) estudante e 

motivá-lo (a) 

6. He desarrollado 

destrezas y habilidades 

sociales necesarias 

para fomentar el 

aprendizaje y la 

convivencia en el aula, 

y abordar problemas de 

disciplina y resolución 

de conflitos 

Desenvolvi destrezas e 

habilidades sociais 

necessárias para 

aumentar a 

aprendizagem e a 

convivência na aula, e 

abordar problemas da 

disciplina e resolução de 

conflitos 

Desenvolvi destrezas e 

habilidades sociais necessárias 

para fomentar a aprendizagem e 

o desenvolvimento das relações 

interpessoais em sala de aula, e 

abordar problemas de disciplina 

e resolução de conflitos 

Aumentar fomentar 

Desenvolvi destrezas e 

habilidades sociais necessárias 

para fomentar a aprendizagem e 

o desenvolvimento das relações 

interpessoais em sala de aula, e 

abordar problemas de disciplina 

e resolução de conflitos 
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7. He estimulado en 

los/las estudiantes 

habilidades de 

aprendizaje que les 

permitan continuar 

estudiando de un 

modo que habrá de 

ser en gran medida 

autodirigido o 

autónomo 

Estimulei nas 

estudantes habilidades 

de aprendizagem que 

lhes permitam continuar 

estudando de um modo 

que terá de ser em 

grande medida 

autodirigido ou 

autônomo 

Estimulei, nos estudantes, 

habilidades de aprendizagem 

que lhes permitam continuar 

estudando de um modo que 

deverá ser em grande 

medida autodirigido ou 

autónomo 

A convivência na   

o 

desenvolvimento 

das relações 

interpessoais em 

sala 

Estimulei nas estudantes 

habilidades de aprendizagem 

que lhes permitam continuar 

estudando de um modo que 

terá de ser em grande medida 

autodirigido ou autônomo 

8. Resultados de la 

evaluación y 

conclusiones 

Resultados da 

avaliação e conclusões 

Resultados da avaliação e 

conclusões 
 

Resultados da avaliação e 

conclusões 
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Quadro 6 – Resultados obtidos no processo de tradução e T3 dos critério/níveis de qualidade ou competência dos 

indicadores do bloco 02 que avalia a competência no ensino e na avaliação na rubrica de autoavaliação para 

desenvolvimento das competências didático-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado 

em licenciatura em educação física. Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Indicador Original T1 T2 
Diferenciações 

T1/T2 
T3 

1.  

1 

Me he centrado 
fundamentalmente en 
mantener el orden 
estricto en clase en 
detrimento de la 
participación del 
alumnado 

Foquei 
fundamentalmente 
em manter a ordem 
estrita na aula em 
detrimento da 
participação dos 
alunos 

Concentrei-me, 
fundamentalmente, em 
manter a ordem estrita 
em sala de aula em 
detrimento da 
participação dos 
alunos 

Foquei 
concentrei-me 

Concentrei-me, 
fundamentalmente, em 
manter a ordem estrita 
em sala de aula em 
detrimento da 
participação dos alunos 

2 

He otorgado igual 
importancia a la 
disciplina y a la 
participación del 
alumnado 

Outorguei igual 
importância à 
disciplina e à 
participação dos 
alunos 

Atribui igual 
importância à disciplina 
e à participação dos 
alunos 

Outorguei 
atribui 

Atribui igual importância 
à disciplina e à 
participação dos alunos 

3 

He favorecido la 
participación del 
alumnado mediante la 
creación de grupos 
fijos 

Favoreci a 
participação dos 
alunos através da 
criação de grupos 
fixos 

Favoreci a participação 
dos alunos mediante a 
criação grupos fixos 

Através de 
mediante 

Favoreci a participação 
dos alunos mediante a 
criação grupos fixos 

4 

He favorecido la 
participación y la 
convivencia mediante 
el uso de grupos 
formados por 
alternantes 

Favoreci a 
participação e a 
convivência 
mediante o uso de 
grupos alternantes 

Favoreci a participação 
e o desenvolvimento 
das relações 
interpessoais mediante 
o uso de grupos 
alternantes 

Convivência 
relações 
interpessoais 

Favoreci a participação 
e o desenvolvimento 
das relações 
interpessoais mediante 
o uso de grupos por 
alternantes 
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Continuação… 

2.  5 

He favorecido 

la 

participación y 

la convivencia 

mediante el 

uso de grupos 

formados por 

los propios 

alunos 

Favoreci a participação 

e a convivência 

através do uso de 

grupos formados pelos 

próprios alunos 

Favoreci a participação e o 

desenvolvimento das relações 

interpessoais mediante o uso 

de grupos formados pelos 

próprios alunos 

Convivência 

através de 

relações 

interpessoais 

mediante 

Favoreci a participação e o 

desenvolvimento das relações 

interpessoais mediante o uso 

de grupos formados pelos 

próprios alunos 

3.  

1 

El control 

disciplinario 

ha limitado la 

comunicación 

y participación 

del alumnado 

O controle disciplinar 

limitou a comunicação 

e participação dos 

alunos 

O controle disciplinar limitou a 

comunicação e a participação 

dos alunos 

 

O controle disciplinar limitou a 

comunicação e a participação 

dos alunos 

2 

He permitido 

algunas 

situaciones de 

participación y 

comunicación 

aisladas 

Permiti algumas 

situações de 

participação e 

comunicação isoladas 

Permiti algumas situações de 

participação e comunicação 

isoladas 

 

Permiti algumas situações de 

participação e comunicação 

isoladas 
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Continuação… 

4.  

3 

He fomentado las 

exposiciones orales 

como estrategia de 

comunicación 

Incentivei as 

exposições orais 

como estratégia de 

comunicação 

Promovi as exposições 

orais como estratégia de 

comunicação 

Incentivei promovi 

Promovi as exposições 

orais como estratégia de 

comunicação 

4 

He fomentado las 

exposiciones orales 

individuales como 

estrategia de 

comunicación 

Incentivei as 

exposições orais 

individuais como 

estratégia de 

comunicação 

Promovi as exposições 

orais individuais como 

estratégia de comunicação 

Incentivei promovi 

Promovi as exposições 

orais individuais como 

estratégia de comunicação 

5 

He utilizado 

estrategias 

metodológicas que 

favorecen los 

procesos de 

comunicación el al 

aula (coloquios, 

debates “incluso 

espontáneos”, 

juegos de rol…) 

Utilizei estratégias 

metodológicas que 

favorecem os 

processos de 

comunicação na 

sala de aula 

(conversas, 

debates “incluso, 

espontâneos”, 

jogos de papeis) 

Utilizei estratégias 

metodológicas que 

favorecem os processos 

de comunicação em sala 

de aula (colóquios, 

debates “inclusive 

espontâneos”, jogos de 

representação) 

Conversas, debates 

“incluso, espontâneos”, 

jogos de papeis 

colóquios, debates 

“inclusive 

espontâneos”, jogos de 

representação 

Utilizei estratégias 

metodológicas que 

favorecem os processos 

de comunicação em sala 

de aula (colóquios, 

debates “inclusive 

espontâneos”, jogos de 

representação) 
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5.  

1 

No he 

considerado los 

conocimientos 

previos del 

alumnado al 

planificar la 

enseñanza 

Não considerei os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ao planejar o ensino 

Não considerei o conhecimento 

prévio dos alunos ao planejar o 

ensino 

 

Não considerei o conhecimento 

prévio dos alunos ao planejar o 

ensino 

2 

He seguido las 

indicaciones del 

tutor respecto a 

los 

conocimientos 

previos del 

alumnado para 

planificar la 

enseñanza 

Segui as indicações do tutor em 

relação aos conhecimentos 

prévios dos alunos para planejar 

o ensino 

Segui as indicações do tutor em 

relação aos conhecimentos 

prévios dos alunos para planejar 

o ensino 

 

Segui as indicações do tutor em 

relação aos conhecimentos 

prévios dos alunos para planejar 

o ensino 
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6.  

3 
He utilizado una actividad inicial para evaluar 

los conocimientos previos del alumnado 

Utilizei uma atividade 

inicial para avaliar os 

conhecimentos prévios 

dos alunos 

Utilizei uma atividade 

inicial para avaliar aos 

conhecimentos 

prévios dos alunos 

 

Utilizei uma atividade 

inicial para avaliar aos 

conhecimentos 

prévios dos alunos 

4 

He utilizado una actividad inicial para evaluar 

los conocimientos previos del alumnado y 

contrastado estos con la bibliografia 

Utilizei uma atividade 

inicial para avaliar os 

conhecimentos prévios 

dos alunos e 

contrastar estes com a 

bibliografia 

Utilizei uma atividade 

inicial para avaliar aos 

conhecimentos 

prévios dos alunos e o 

contrastei com a 

bibliografia 

 

Utilizei uma atividade 

inicial para avaliar aos 

conhecimentos 

prévios dos alunos e o 

contrastei com a 

bibliografia 

5 

He facilitado la progresión del aprendizaje 

atendiendo al nivel y conocimientos previos del 

alumnado 

Facilitei a progressão 

da aprendizagem 

atendendo ao nível e 

conhecimentos prévios 

dos alunos 

Facilitei a progressão 

da aprendizagem 

atendendo ao nível e 

aos conhecimentos 

prévios dos alunos 

 

Facilitei a progressão 

da aprendizagem 

atendendo ao nível e 

aos conhecimentos 

prévios dos alunos 
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7.  

1 
He seguido una 

metodología uniforme 

Segui uma metodologia 

uniforme 

Segui uma metodologia 

uniforme 
 

Segui uma 

metodologia uniforme 

2 

He seguido una 

metodología uniforme 

aunque he tenido en 

cuenta casos especiales 

sugeridos por mi tutor 

Segui uma metodologia 

uniforme, mesmo tendo 

levado em conta casos 

especiais sugeridos por meu 

tutor 

Segui uma metodologia 

uniforme, mas levei em 

conta casos especiais 

sugeridos pelo meu tutor 

Mesmo 

tendo 

levado, mas 

levei  

Segui uma 

metodologia uniforme, 

mas levei em conta 

casos especiais 

sugeridos pelo meu 

tutor 

3 

Me limito a seguir las 

indicaciones de mi tutor 

en cuanto a atención a 

la diversidade 

Limitei-me a seguir as 

orientações do meu tutor em 

relação à atenção à 

diversidade 

Limitei-me a seguir as 

indicações de meu tutor 

no que se refere à atenção 

à diversidade 

Orientações 

indicações 

Em relação 

à no que se 

refere à 

Limitei-me a seguir as 

indicações de meu 

tutor no que se refere à 

atenção à diversidade 

4 

He utilizado algunos 

recursos metodológicos 

específicos atendiendo 

a casos concretos de 

diversidad de acuerdo 

con las necesidades 

que he observado 

Utilizei alguns recursos 

metodológicos específicos 

atendendo a casos concretos 

de diversidade de acordo 

com as necessidades que 

observei 

Utilizei alguns recursos 

metodológicos específicos 

atendendo a casos 

concretos de diversidade 

de acordo com as 

necessidades que 

observei 

 

Utilizei alguns recursos 

metodológicos 

específicos atendendo 

a casos concretos de 

diversidade de acordo 

com as necessidades 

que observei 
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Continuação… 

8.  5 

He desarrollado y aplicado metodologías 

didácticas, tanto grupales como personalizadas, 

adaptadas a la diversidad del alumnado 

Desenvolvi e 

apliquei 

metodologias 

didáticas, tanto 

grupais como 

personalizadas, 

adaptadas à 

diversidade dos 

alunos  

Segui uma 

metodologia 

uniforme 

Desenvolvi e apliquei 

metodologias 

didáticas, tanto 

grupais como 

personalizadas, 

adaptadas à 

diversidade dos 

alunos. Segui uma 

metodologia 

uniforme 

 

Desenvolvi e apliquei 

metodologias 

didáticas, tanto 

grupais como 

personalizadas, 

adaptadas à 

diversidade dos 

alunos. Segui uma 

metodologia 

uniforme 

9.  

1 Utiliza actividades de tipología diversa 
Utiliza atividades 

de tipologia diversa 

Utilizei atividades de 

tipologia diversa 

Utiliza 

utilizei 

Utilizei atividades de 

tipologia diversa 

2 

Utiliza actividades de tipología diversa, 

incluyendo prácticas de laboratorio y recursos 

TIC 

Utiliza atividades 

de tipologia 

diversa, incluindo 

práticas de 

laboratório e 

recursos TIC 

Utilizei atividades de 

tipologia diversa, 

incluindo práticas de 

laboratório e 

recursos TIC 

Utiliza 

utilizei 

Utilizei atividades de 

tipologia diversa, 

incluindo práticas de 

laboratório e 

recursos TIC 



 

122 
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10.  

3 

Utiliza actividades de 

tipología diversa, 

incluyendo prácticas 

de laboratorio y 

recursos TIC, 

aplicándolas en 

situaciones relevantes 

para su vida cotidiana 

Utiliza atividades de 

tipologia diversa, 

incluindo práticas de 

laboratório e recursos 

TIC, aplicando-as em 

situações relevantes 

para sua vida cotidiana 

Utilizei atividades de 

tipologia diversa incluindo 

práticas de laboratório e 

recursos TIC, aplicando-as 

em situações relevantes 

para sua vida cotidiana 

Utiliza utilizei 

Utilizei atividades de 

tipologia diversa 

incluindo práticas de 

laboratório e recursos 

TIC, aplicando-as em 

situações relevantes 

para sua vida cotidiana 

4 

Utiliza actividades de 

tipología diversa, 

incluyendo prácticas 

de laboratorio y 

recursos TIC, 

aplicándolas en 

situaciones relevantes 

para su vida cotidiana  

Realiza una Atención 

personalizada a dudas 

y cuestiones 

Utiliza atividades de 

tipologia diversa, 

incluindo práticas de 

laboratório e recursos 

TIC, aplicando-as em 

situações relevantes 

para sua vida cotidiana.  

Presta atenção 

personalizada a dúvidas 

e questões 

Utilizei atividades de 

tipologia diversa incluindo 

práticas de laboratório e 

recursos TIC, aplicando-as 

em situações relevantes 

para sua vida cotidiana  

Dei uma atenção 

personalizada a dúvidas e 

questionamentos 

Utiliza utilizei  

Presta dei 

Questões 

questionamentos 

Utilizei atividades de 

tipologia diversa 

incluindo práticas de 

laboratório e recursos 

TIC, aplicando-as em 

situações relevantes 

para sua vida cotidiana  

Dei uma atenção 

personalizada a 

dúvidas e 

questionamentos 
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11.  5 

Utiliza actividades de tipología diversa, 

incluyendo prácticas de laboratorio y recursos 

TIC, aplicándolas en situaciones relevantes 

para su vida cotidiana  

Realiza una Atención personalizada a dudas y 

cuestiones Valora públicamente los éxitos del 

alumnado 

Utiliza 

atividades de 

tipologia 

diversa, 

incluindo 

práticas de 

laboratório e 

recursos TIC, 

aplicando-as 

em situações 

relevantes 

para sua vida 

cotidiana 

presta atenção 

personalizada 

a dúvidas e 

questões 

valoriza 

publicamente 

os êxitos dos 

alunos 

Utilizei atividades 

de tipologia 

diversa incluindo 

práticas de 

laboratório e 

recursos TIC, 

aplicando-as em 

situações 

relevantes para 

sua vida cotidiana 

dei uma atenção 

personalizada a 

dúvidas e 

questionamentos 

valorizei 

publicamente os 

acertos dos 

alunos 

Utiliza utilizei  

Presta dei 

Questões 

questionamentos  

Valoriza valorizei 

Utilizei atividades 

de tipologia 

diversa incluindo 

práticas de 

laboratório e 

recursos TIC, 

aplicando-as em 

situações 

relevantes para 

sua vida cotidiana 

dei uma atenção 

personalizada a 

dúvidas e 

questionamentos 

valorizei 

publicamente os 

acertos dos 

alunos 
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Continuação… 

12.  

1 
Mantiene el orden en el aula 

Manteve a ordem 

em sala de aula 

Mantive a ordem 

em sala de aula 

Manteve 

mantive 

Mantive a ordem 

em sala de aula 

2 

Mantiene el orden en el aula y resuelve 

grupalmente los problemas que surgen 

Manteve a ordem 

em sala de aula e 

resolvi em grupo os 

problemas que 

surgiram 

Mantive a ordem 

em sala de aula e 

resolvi em grupo os 

problemas que 

surgiram 

Manteve 

mantive 

Mantive a ordem 

em sala de aula e 

resolvi em grupo os 

problemas que 

surgiram 

3 

Mantiene el orden en el aula y resuelve 

grupalmente los problemas que surgen 

valorando las necesidades globales del aula 

Manteve a ordem 

em sala de aula e 

resolvi em grupo os 

problemas que 

surgiram, 

considerando as 

necessidades 

globais da classe 

Mantive a ordem 

em sala de aula e 

resolvi em grupo os 

problemas que 

surgiram, 

considerando as 

necessidades 

globais da classe 

Manteve 

mantive 

Mantive a ordem 

em sala de aula e 

resolvi em grupo os 

problemas que 

surgiram, 

considerando as 

necessidades 

globais da classe 
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Continuação… 

13.  

4 
Mantiene el orden en 

el aula y resuelve 

grupalmente los 

problemas que 

surgen valorando las 

necesidades 

globales del aula 

Aplica atención 

individualizada al 

alumnado 

Manteve a ordem em sala de aula 

e resolvi em grupo os problemas 

que surgiram, considerando as 

necessidades globais da classe  

Dei atenção individualizada aos 

alunos  

Mantive a ordem em 

sala de aula e resolvi 

em grupo os 

problemas que 

surgiram, 

considerando as 

necessidades globais 

da classe  

Dei atenção 

individualizada aos 

alunos  

Manteve 

mantive 

Mantive a ordem em sala 

de aula e resolvi em 

grupo os problemas que 

surgiram, considerando 

as necessidades globais 

da classe  

Dei atenção 

individualizada aos 

alunos  

5 
Mantiene el orden en 

el aula y resuelve 

grupalmente los 

problemas que 

surgen valorando las 

necesidades 

globales del aula 

Aplica atención 

individualizada al 

alumnado, aportando 

recursos para 

resolver sus 

dificultades 

Manteve a ordem em sala de aula 

e resolvi em grupo os problemas 

que surgiram, considerando as 

necessidades globais da classe  

Dei atenção individualizada aos 

alunos, apresentando recursos 

para resolver suas dificuldades 

Mantive a ordem em 

sala de aula e resolvi 

em grupo os 

problemas que 

surgiram, 

considerando as 

necessidades globais 

da classe  

Dei atenção 

individualizada aos 

alunos, apresentando 

recursos para 

resolver suas 

dificuldades 

Manteve 

mantive 

Mantive a ordem em sala 

de aula e resolvi em 

grupo os problemas que 

surgiram, considerando 

as necessidades globais 

da classe  

Dei atenção 

individualizada aos 

alunos, apresentando 

recursos para resolver 

suas dificuldades 



 

126 
 

Continuação… 

14.  

1 
Resuelve actividades 

colectivamente, aclarando 

dudas planteadas 

Resolve atividades 

coletivamente, 

esclarecendo dúvidas 

expostas 

Resolvi atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as 

dúvidas surgidas 

Resolve resolvi 

Expostas   

surgidas 

Resolvi atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as dúvidas 

surgidas 

2 
Resuelve actividades 

colectivamente, aclarando 

dudas planteadas, 

orientando al alumnado en 

los aspectos claves del 

tema 

Resolve atividades 

coletivamente, 

esclarecendo dúvidas 

expostas, orientando 

aos alunos nos 

aspectos chaves do 

tema 

Resolvi atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as 

dúvidas surgidas e 

orientando os alunos 

sobre os aspectos 

relevantes do tema 

Resolve resolvi 

Expostas   

surgidas  

Chaves 

relevantes 

Resolvi atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as dúvidas 

surgidas e orientando os 

alunos sobre os aspectos 

relevantes do tema 

3 

Resuelve actividades 

colectivamente, aclarando 

dudas planteadas, 

orientando al alumnado en 

los aspectos claves del 

tema Informa 

individualizadamente al 

alumnado de sus errores 

Resolve atividades 

coletivamente, 

esclarecendo dúvidas 

expostas, orientando 

ao aluno nos 

aspectos chaves do 

tema 

Informa 

individualmente aos 

alunos dos seus 

erros 

Resolvi atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as 

dúvidas surgidas e 

orientando os alunos 

sobre os aspectos 

relevantes do tema 

Informei aos alunos, 

de maneira 

individualizada, sobre 

seus erros  

Resolve resolvi 

Expostas   

surgidas  

Chaves 

relevantes  

Informa 

individualmente e 

informei aos 

alunos, de 

maneira 

individualizada 

Resolvi atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as dúvidas 

surgidas e orientando os 

alunos sobre os aspectos 

relevantes do tema 

Informei aos alunos, de 

maneira individualizada, 

sobre seus erros  
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Continuação… 

15.  

4 

Resuelve actividades colectivamente, aclarando 

dudas planteadas, orientando al alumnado en 

los aspectos claves del tema Informa 

individualizadamente al alumnado de sus 

errores Apoya la enseñanza con actividades de 

Autoevaluación 

Resolve 

atividades 

coletivamente, 

esclarecendo 

dúvidas expostas, 

orientando aos 

alunos nos 

aspectos chaves 

do tema Informa 

individualmente 

aos alunos dos 

seus erros apoia 

o ensino com 

atividades de 

autoavaliação 

Resolvi 

atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as 

dúvidas surgidas 

e orientando os 

alunos sobre os 

aspectos 

relevantes do 

tema Informei 

aos alunos, de 

maneira 

individualizada, 

sobre seus erros  

Dei suporte ao 

ensino com 

atividades de 

autoavaliação 

Resolve resolvi 

Expostas   

surgidas  

Chaves 

relevantes  

Informa 

individualmente 

informei aos 

alunos, de 

maneira 

individualizada  

Apoia dei 

suporte 

Resolvi 

atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as 

dúvidas surgidas 

e orientando os 

alunos sobre os 

aspectos 

relevantes do 

tema Informei 

aos alunos, de 

maneira 

individualizada, 

sobre seus erros  

Dei suporte ao 

ensino com 

atividades de 

autoavaliação 
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Continuação… 

16.  

5 

Resuelve actividades 

colectivamente, aclarando 

dudas planteadas, orientando al 

alumnado en los aspectos 

claves del tema Informa 

individualizadamente al 

alumnado de sus errores Apoya 

la enseñanza con actividades 

de autoevaluación, estimulando 

el avance en el aprendizaje 

Resolve atividades 

coletivamente, 

esclarecendo 

dúvidas expostas, 

orientando aos 

alunos nos aspectos 

chaves do tema 

Informa 

individualmente aos 

alunos dos seus 

erros apoia o ensino 

com atividades de 

autoavaliação, 

estimulando o 

avanço na 

aprendizagem 

Resolvi atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as 

dúvidas surgidas e 

orientando os alunos 

sobre os aspectos 

relevantes do tema 

Informei aos alunos, 

de maneira 

individualizada, sobre 

seus erros  

Dei suporte ao ensino 

com atividades de 

autoavaliação, 

estimulando o avanço 

na aprendizagem 

Resolve resolvi 

Expostas   

surgidas  

Chaves 

relevantes  

Informa 

individualmente 

informei aos 

alunos, de 

maneira 

individualizada  

Apoia dei 

suporte 

Resolvi atividades 

coletivamente, 

esclarecendo as 

dúvidas surgidas e 

orientando os alunos 

sobre os aspectos 

relevantes do tema 

Informei aos alunos, de 

maneira individualizada, 

sobre seus erros  

Dei suporte ao ensino 

com atividades de 

autoavaliação, 

estimulando o avanço 

na aprendizagem 

17.  

1 
He visto los resultados de la 

evaluación pero no me he 

detenido en su análisis 

Vi os resultados da 

avaliação, mas não 

me detive em sua 

análise 

Vi os resultados da 

avaliação, mas não 

me detive em sua 

análise 

 

Vi os resultados da 

avaliação, mas não me 

detive em sua análise 
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 2 

He analizado los resultados de la evaluación 

pero no he extraído ninguna conclusión 

Analisei os 

resultados da 

avaliação, mas não 

extraí nenhuma 

conclusão 

Analisei os 

resultados da 

avaliação, mas não 

extrai nenhuma 

conclusão 

 

Analisei os 

resultados da 

avaliação, mas não 

extrai nenhuma 

conclusão 

3 

He analizado los resultados de la evaluación y 

he extraído la conclusión de que hay que 

proponer alguna mejora 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e extraí a 

conclusão de que se 

tem que propor 

alguma melhora 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e obtive a 

conclusão de que é 

necessário propor 

alguma melhora 

Extrai 

obtive 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e obtive a 

conclusão de que é 

necessário propor 

alguma melhora 

4 

He analizado los resultados de la evaluación y 

he extraído algunas conclusiones para la 

mejora de procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e extraí 

algumas conclusões 

para a melhora de 

processos de 

ensino-

aprendizagem 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e extrai 

algumas conclusões 

para a melhora do 

processo de ensino-

aprendizagem 

Extrai 

obtive 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e extrai 

algumas conclusões 

para a melhora do 

processo de ensino-

aprendizagem 
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 5 

He analizado los resultados de la evaluación y 

he extraído conclusiones que me han ayudado 

a mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que he puesto en marcha 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e extraí 

conclusões que me 

ajudaram a melhorar 

os processos de 

ensino e 

aprendizagem que 

coloquei em 

andamento 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e extrai 

conclusões que me 

ajudaram a melhorar 

os processos de 

ensino-

aprendizagem que 

desenvolvi 

Extrai 

obtive 

Analisei os 

resultados da 

avaliação e extrai 

conclusões que me 

ajudaram a melhorar 

os processos de 

ensino-

aprendizagem que 

desenvolvi 
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Quadro 7 – Resultados obtidos no processo de tradução e T3 dos indicadores do bloco 03 que avalia a competência na 

inovação e reflexão sobre a prática didática-docente na Rubrica de autoavaliação para desenvolvimento das 

competências didático-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado em licenciatura em 

educação física. Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Original T1 T2 
Diferenciações 

T1/T2 
T3 

1. He adoptado una 
actitud reflexiva con 
mi enseñanza y 
manifestado interés 
por mejorarla 

Adotei uma atitude 
reflexiva com meu 
ensino e manifestei 
interesse por 
melhorá-la 

Assumi uma atitude 
reflexiva sobre a 
minha prática e 
manifestei interesse 
em aperfeiçoá-la 

Adotei e assumi 
Assumi uma atitude reflexiva sobre a 
minha prática e manifestei interesse 
em aperfeiçoá-la 

2. He participado en 
propuestas de 
mejora a partir de la 
reflexión basada en 
la práctica (a partir 
de la observación, 
evaluación, 
investigación e 
innovación en 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje) 

Participei de 
propostas de melhora 
a partir da reflexão 
baseada na prática (a 
partir da observação, 
avaliação, 
investigação e 
inovação em 
processos de ensino 
e aprendizagem) 

Participei de propostas 
de aprimoramento a 
partir da reflexão 
embasada na prática 
(a partir da 
observação, avaliação, 
investigação e 
inovação em 
processos de ensino-
aprendizagem) 

Melhora 
aprimoramento 
pessoal 

Participei de propostas de 
aprimoramento a partir da reflexão 
embasada na prática (a partir da 
observação, avaliação, investigação 
e inovação em processos de ensino-
aprendizagem) 

3. He colaborado en 
actividades formales 
y no formales que se 
organizan en el 
centro 

Colaborei em 
atividades formais e 
não formais que se 
organizam no centro 

Colaborei em 
atividades formais e 
não formais que são 
organizadas no centro 

 
Colaborei em atividades formais e 
não formais que são organizadas no 
centro 
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Quadro 8 – Resultados obtidos no processo de tradução e T3 dos critério/níveis de qualidade ou competência dos 

indicadores do bloco 03 que avalia a competência na inovação e reflexão sobre a prática didática-docente na rubrica de  

autoavaliação para desenvolvimento das competências didático-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de 

estágio supervisionado em licenciatura  em educação física . Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Indicador Original T1 T2 
Diferenciações 

T1/T2 

T3 

1.  

1 

Me he limitado a hacer 

lo que me decía mi 

tutor/a 

Limitei-me a fazer o 

que dizia meu tutor/a 

Me restringi a fazer o 

que o tutor me dizia 

Limitei-meme 

restringi 

Me restringi a fazer o 

que o tutor me dizia 

2 

Después de alguna de 

mis intervenciones he 

reflexionado sobre lo 

que había hecho 

Depois de algumas 

das minhas 

intervenções refleti 

sobre o que tinha 

feito 

Depois de algumas 

de minhas 

intervenções refleti 

sobre o que tinha 

feito 

 

Depois de algumas 

de minhas 

intervenções refleti 

sobre o que tinha 

feito 

3 

He dedicado un tiempo 

a reflexionar al final de 

mis intevenciones 

Dediquei um tempo a 

refletir ao final das 

minhas intervenções 

Dediquei um tempo 

para refletir ao final 

de minhas 

intervenções 

 

Dediquei um tempo 

para refletir ao final 

de minhas 

intervenções 
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2.  

4 

Antes de mis 

intervenciones he 

establecido un 

procedimiento de 

recogida de información 

para reflexionar 

después de cada una 

de mis intervenciones 

Antes das minhas 

intervenções estabeleci 

um procedimento de 

coleta de informação 

para refletir depois de 

cada uma das minhas 

intervenções 

Antes de minhas 

intervenções estabeleci 

um procedimento de 

coleta de informação para 

refletir depois de cada 

uma de minhas 

intervenções 

 

Antes de minhas 

intervenções estabeleci 

um procedimento de 

coleta de informação para 

refletir depois de cada 

uma de minhas 

intervenções 

5 

Antes de mis 

intervenciones he 

establecido un 

procedimiento de 

recogida de información 

para reflexionar 

después de cada una 

de mis intervenciones y 

como consecuencia he 

hecho propuestas de 

mejora 

Antes das minhas 

intervenções, 

estabeleci um 

procedimento de coleta 

de informação para 

refletir depois de cada 

uma das minhas 

intervenções e como 

consequência, fiz 

propostas de melhora 

Antes de minhas 

intervenções, estabeleci 

um procedimento de 

coleta de informação para 

refletir depois de cada 

uma de minhas 

intervenções e, como 

consequência, fiz 

propostas de 

aperfeiçoamento 

Melhora 

aperfeiçoamento 

Antes de minhas 

intervenções, estabeleci 

um procedimento de 

coleta de informação para 

refletir depois de cada 

uma de minhas 

intervenções e, como 

consequência, fiz 

propostas de 

aperfeiçoamento 
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3.  

1 
He participado en 
propuestas de mejora  

Participei de 
propostas de melhora 

Participei de propostas de 
aperfeiçoamento 

Melhora 
aperfeiçoamento 

Participei de propostas 
de aperfeiçoamento 

2 

He participado en 
propuestas de mejora a 
partir de la reflexión 
basada en la práctica 
pero sin haber recogido 
datos 

Participei de 
propostas de melhora 
a partir da reflexão 
baseada na prática, 
mas sem ter 
recolhido dados 

Participei de propostas de 
aperfeiçoamento a partir da 
reflexão embasada na 
prática, mas sem ter 
coletado dados  

Melhora 
aperfeiçoamento 
Recolhido dados 
coletado dados 

Participei de propostas 
de aperfeiçoamento a 
partir da reflexão 
embasada na prática, 
mas sem ter coletado 
dados  

3 

He participado en 
propuestas de mejora a 
partir de la reflexión 
basada en algunos 
datos recogidos de la 
práctica 

Participei de 
propostas de melhora 
a partir da reflexão 
apoiada em alguns 
dados recolhidos da 
prática 

Participei de propostas de 
aperfeiçoamento a partir da 
reflexão embasada em 
alguns dados coletados da 
prática 

Melhora 
aperfeiçoamento 
Recolhido dados 
coletado dados 

Participei de propostas 
de aperfeiçoamento a 
partir da reflexão 
embasada em alguns 
dados coletados da 
prática 

4 

He participado en 
propuestas de mejora a 
partir de la reflexión 
basada en una 
variedad de datos 
recogidos en la práctica 

Participei de 
propostas de melhora 
a partir da reflexão 
baseada em uma 
variedade de dados 
recolhidos na prática 

Participei de propostas de 
aperfeiçoamento a partir da 
reflexão embasada em uma 
variedade de dados 
coletados na prática 

Melhora 
aperfeiçoamento 
Dados 
recolhidos 
coletado dados 

Participei de propostas 
de aperfeiçoamento a 
partir da reflexão 
embasada em uma 
variedade de dados 
coletados na prática 

5 

He participado en 
propuestas de mejora 
que incluyen 
innovaciones a partir de 
la reflexión basada en 
una variedad de datos 
recogidos en la práctica 

Participei de 
propostas de melhora 
que incluem 
inovações a partir da 
reflexão baseada em 
uma variedade de 
dados recolhidos na 
prática 

Participei de propostas de 
aperfeiçoamento que 
incluem inovações a partir 
da reflexão embasada em 
uma variedade de dados 
coletados na prática  

Melhora 
aperfeiçoamento 
Dados 
recolhidos 
coletado dados 

Participei de propostas 
de aperfeiçoamento 
que incluem inovações 
a partir da reflexão 
embasada em uma 
variedade de dados 
coletados na prática  
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4.  

1 
No he colaborado en 

actividades del centro 

Não colaborei em 

atividades do centro 

Não colaborei em 

atividades do centro 
 

Não colaborei em 

atividades do centro 

2 

Lo he intentado, pero no 

he tenido oportunidad de 

colaborar en actividades 

del centro 

Tentei-o, mas não tive 

oportunidade de 

colaborar em 

atividades do centro 

Tentei, mas não tive 

oportunidade de 

colaborar em 

atividades do centro 

 

Tentei, mas não tive 

oportunidade de 

colaborar em 

atividades do centro 

3 

He colaborado en las 

actividades del centro 

que me han pedido que 

colaborara 

Colaborei nas 

atividades do centro 

que me pediram que 

colaborasse 

Colaborei em 

atividades do centro 

nas quais me pediram 

para que eu 

colaborasse 

Que me pediram 

que colaborasse nas 

quais me pediram 

para que eu 

colaborasse 

Colaborei em 

atividades do centro 

nas quais me pediram 

para que eu 

colaborasse 

4 

Me he interesado por las 

actividades que organiza 

el centro y he 

participado en ellas 

Interessei-me pelas 

atividades que o centro 

organiza e participei 

delas 

Interessei-me pelas 

atividades que o centro 

organiza e participei 

delas 

 

Interessei-me pelas 

atividades que o centro 

organiza e participei 

delas 

5 

Me he interesado en 

participar en las 

actividades organizadas 

por el centro y he hecho 

propuestas de atividades 

Interessei-me em 

participar das 

atividades organizadas 

pelo centro e fiz 

propostas de 

atividades 

Interessei-me por 

participar das 

atividades organizadas 

pelo centro e fiz 

propostas de atividades 

 

Interessei-me por 

participar das 

atividades organizadas 

pelo centro e fiz 

propostas de atividades 
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Quadro 9 – Resultados obtidos no processo de tradução e T3 dos indicadores do bloco 04 que avalia a competência para 

a integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição de ensino na Rubrica de  autoavaliação para 

desenvolvimento das competências didático-docentes a serem desenvolvidas pelo estudante de estágio supervisionado 

em licenciatura  em educação física . Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Original T1 T2 Diferenciações T1/T2 T3 

1. Valoro el papel de la 

cultura organizativa del 

centro y conozco las 

funciones de los 

diversos elementos 

que lo integram 

Valorizo o papel da 

cultura organizativa do 

centro e conheço as 

funções dos diversos 

elementos que o 

integram 

Valorizo o papel da 

cultura 

organizacional do 

centro e conheço 

as funções dos 

diversos elementos 

que o integram 

Cultura organizativa 

cultura organizacional 

Valorizo o papel da cultura 

organizacional do centro e 

conheço as funções dos 

diversos elementos que o 

integram 

2. He contrastado mi 

visión personal de la 

enseñanza con la de 

otros compañeros/as, 

tutor/-a y supervisor/-a 

para tomar decisiones 

Contrastei minha visão 

pessoal do ensino com 

a de outros colegas, 

tutor(a) e supervisor(a) 

para tomar decisões 

Contrastei minha 

visão pessoal de 

ensino com a de 

outros 

companheiros/-as, 

do tutor/-a e do 

supervisor/-a para 

tomar decisões 

Cultura organizativa 

cultura organizacional 

Colegas companheiros 

Contrastei minha visão 

pessoal de ensino com a 

de outros companheiros/-

as, do tutor/-a e do 

supervisor/-a para tomar 

decisões 
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3. He planificado, 

desarrollado y 

evaluado el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje, tanto 

individualmente como 

en colaboración con 

otros 

Planejei, desenvolvi e 

avaliei o processo de 

ensino e 

aprendizagem, tanto 

individualmente como 

em colaboração com 

outros 

Planejei, desenvolvi 

e avaliei o processo 

de ensino-

aprendizagem, 

tanto 

individualmente 

como em 

colaboração com 

outras pessoas 

Processo de ensino e 

aprendizagem processo 

ensino- aprendizagem 

Com outros com outras 

pessoas 

Planejei, desenvolvi e 

avaliei o processo de 

ensino-aprendizagem, 

tanto individualmente 

como em colaboração 

com outras pessoas 

4. He colaborado en las 

funciones de tutoría y 

de orientación de 

los/as estudiantes de 

manera colaborativa y 

coordenada 

Colaborei nas funções 

de tutoria e de 

orientação dos 

estudantes de maneira 

colaborativa e 

coordenada 

Colaborei nas 

funções de tutoria e 

de orientação dos 

estudantes de 

maneira 

colaborativa e 

coordenada 

 

Colaborei nas funções de 

tutoria e de orientação dos 

estudantes de maneira 

colaborativa e coordenada 
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Quadro 10 – Resultados obtidos no processo de tradução e T3 dos critério/níveis de qualidade ou competência dos 

indicadores do bloco 04 que avalia a competência para a integração, colaboração e o trabalho cooperativo na instituição 

de ensino na rubrica de  autoavaliação para desenvolvimento das competências didático-docentes a serem desenvolvidas 

pelo estudante de estágio supervisionado em licenciatura  em educação física . Fortaleza/Ce, Brasil - 2017. 

Indicador Original T1 T2 
Diferenciações 

T1/T2 

T3 

 

1 

Desconozco las 

funciones de los 

principales órganos de 

funcionamiento de un 

centro 

Desconheço as 

funções dos principais 

órgãos de 

funcionamento de um 

centro 

Desconheço as 

funções dos principais 

setores de 

funcionamento de um 

centro 

Órgãos setores 

Desconheço as 

funções dos principais 

setores de 

funcionamento de um 

centro 

2 

Conozco algunas 

funciones de los 

órganos de 

funcionamiento del 

centro en los que estoy 

implicado más 

diretamente 

Conheço algumas 

funções dos órgãos 

de funcionamento do 

centro no qual estou 

comprometido mais 

diretamente 

Conheço algumas 

funções dos setores 

de funcionamento do 

centro nos quais 

estou envolvido mais 

diretamente 

Órgãos setores 

Comprometido 

envolvido 

Conheço algumas 

funções dos setores 

de funcionamento do 

centro nos quais 

estou envolvido mais 

diretamente 

3 

Conozco algunas de 

las funciones de 

ciertos órganos de 

funcionamiento del 

centro 

Conheço algumas das 

funções de certos 

órgãos de 

funcionamento do 

centro 

Conheço algumas das 

funções de certos 

setores de 

funcionamento do 

centro 

Órgãos setores 

Conheço algumas das 

funções de certos 

setores de 

funcionamento do 

centro 
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4 

Conozco algunas de las 

funciones de muchos de los 

órganos de funcionamiento 

del centro y valoro su papel 

en dicha organización 

Conheço algumas das 

funções de muitos dos 

órgãos de funcionamento 

do centro e valorizo seu 

papel em dita organização 

Conheço alguns dos 

setores de muitos dos 

órgãos de funcionamento 

do centro e valorizo seu 

papel nesta organização 

Órgãos 

setores 

Conheço alguns dos 

setores de muitos dos 

órgãos de funcionamento 

do centro e valorizo seu 

papel nesta organização 

5 

Conozco las funciones de 

todos los órganos del 

centro (Dirección, Jefatura 

de Estudios, Consejo 

Escolar, Departamentos) y 

valoro el papel de esta 

organización 

Conheço as funções de 

todos os órgãos do centro 

(Direção, Centro de 

Estudos, Conselho 

Escolar, Departamentos) e 

valorizo o papel desta 

organização 

Conheço as funções de 

todos os setores do centro 

(Direção, Chefia de 

estudos, Conselho escolar, 

Departamentos) e valorizo 

o papel desta organização 

Órgãos 

setores 

Conheço as funções de 

todos os setores do centro 

(Direção, Chefia de 

estudos, Conselho escolar, 

Departamentos) e valorizo 

o papel desta organização 

 1 

Cuando tengo alguna duda 

sobre el proceso de 

enseñanza, le pregunto a 

mi tutor 

Quando tenho alguma 

dúvida sobre o processo 

de ensino, pergunto a meu 

tutor 

Quando tenho alguma 

dúvida sobre o processo 

de ensino, pergunto ao 

meu tutor 

 

Quando tenho alguma 

dúvida sobre o processo 

de ensino, pergunto ao 

meu tutor 
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2 

Cuando tengo alguna 

duda sobre el proceso 

de enseñanza, recurro 

a mi tutor y a otros 

compañeros de 

departamento 

Quando tenho alguma 

dúvida sobre o 

processo de ensino, me 

dirijo até meu tutor e 

outros colegas do 

departamento 

Quando tenho alguma 

dúvida sobre o processo 

de ensino, recorro a meu 

tutor e a outros 

companheiros de 

departamento 

Me dirijo até 

recorro 

Colegas 

companheiros 

Quando tenho alguma 

dúvida sobre o processo 

de ensino, recorro a meu 

tutor e a outros 

companheiros de 

departamento 

3 

Soy consciente de que 

las tomas de decisiones 

deben realizarse 

contrastando mi visión 

de la enseñanza con 

otros miembros de la 

comunidad educativa, 

pero en la práctica lo he 

aplicado poco 

Sou consciente de que 

as tomadas de 

decisões devem 

realizar-se 

contrastando minha 

visão do ensino com as 

de outros membros da 

comunidade educativa, 

mas na prática o 

apliquei pouco 

Sou consciente de que as 

tomadas de decisão 

devem ser realizadas a 

partir de um contraste 

entre minha perspectiva 

de ensino e as de outros 

membros da comunidade 

educativa, mas, na 

prática, quase não o 

tenho aplicado 

Contrastando 

minha visão   

partir de um 

contraste entre 

minha 

perspectiva 

Na prática o 

apliquei pouco   

na prática, quase 

não o tenho 

aplicado 

Sou consciente de que as 

tomadas de decisão 

devem ser realizadas a 

partir de um contraste 

entre minha perspectiva 

de ensino e as de outros 

membros da comunidade 

educativa, mas, na 

prática, quase não o 

tenho aplicado 

4 

Contrasto mi visión de 

la enseñanza con otros 

miembros de la 

comunidad educativa, 

para obtener diferentes 

puntos de vista, y a 

veces para tomar 

decisiones 

Contrasto minha visão 

do ensino com outros 

membros da 

comunidade educativa, 

para obter diferentes 

pontos de vista, e às 

vezes para tomar 

decisões 

Comparo minha visão de 

ensino com as de outros 

membros da comunidade 

educativa para obter 

diferentes pontos de vista 

e, às vezes, para tomar 

decisões 

 

Comparo minha visão de 

ensino com as de outros 

membros da comunidade 

educativa para obter 

diferentes pontos de vista 

e, às vezes, para tomar 

decisões 
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 5 

Siempre contrasto mi 

visión de la enseñanza 

con otros compañeros 

y el tutor para tomar 

decisiones 

Sempre contrasto minha 

visão do ensino com 

outros colegas e o tutor 

para tomar decisões 

Sempre comparo minha 

visão de ensino com as 

de outros companheiros 

e com a do tutor para 

tomar decisões 

Contrasto 

comparo 

Colegas 

companheiros 

Sempre comparo minha 

visão de ensino com as 

de outros companheiros 

e com a do tutor para 

tomar decisões 

 

1 

No ha sido necesario 

planificar ni desarrollar 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje, lo iba 

programando a diário 

Não foi necessário 

planejar nem 

desenvolver o processo 

de ensino e 

aprendizagem, fazia a 

programação 

diariamente 

Não foi necessário 

planejar nem 

desenvolver o processo 

de ensino-

aprendizagem, 

diariamente ele ia sendo 

programado 

Fazia a 

programação 

diariamente   ele 

ia sendo 

programado 

Não foi necessário 

planejar nem 

desenvolver o processo 

de ensino-

aprendizagem, 

diariamente ele ia sendo 

programado 

2 

He planificado, 

desarrollado y 

evaluado el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje de forma 

individual 

Planejei, desenvolvi e 

avaliei o processo de 

ensino e aprendizagem 

de forma individual 

Planejei, desenvolvi e 

avaliei o processo de 

ensino-aprendizagem de 

forma individual 

 

Planejei, desenvolvi e 

avaliei o processo de 

ensino-aprendizagem de 

forma individual 
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3 

He planificado, desarrollado 

y evaluado el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de 

forma individual, y en caso 

de dudas he preguntado a 

mi tutor 

Planejei, desenvolvi e avaliei 

o processo de ensino e 

aprendizagem de forma 

individual, e em caso de 

dúvidas perguntei a meu 

tutor 

Planejei, desenvolvi e avaliei 

o processo de ensino-

aprendizagem de forma 

individual e, em caso de 

dúvidas, perguntei ao meu 

tutor 

 

Planejei, desenvolvi e avaliei 

o processo de ensino-

aprendizagem de forma 

individual e, em caso de 

dúvidas, perguntei ao meu 

tutor 

4 

He pedido colaboración a mi 

tutor para planificar, 

desarrollar y evaluar el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Pedi colaboração a meu 

tutor para planejar, 

desenvolver e avaliar o 

processo de ensino-

aprendizagem 

Pedi a colaboração do meu 

tutor para planejar, 

desenvolver e avaliar o 

processo de ensino-

aprendizagem 

 

Pedi a colaboração do meu 

tutor para planejar, 

desenvolver e avaliar o 

processo de ensino-

aprendizagem 

5 

He pedido colaboración a mi 

tutor y a otros miembros de 

la comunidad educativa 

para planificar, desarrollar y 

evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Pedi colaboração a meu 

tutor e a outros membros da 

comunidade educativa para 

planejar, desenvolver e 

avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem 

Pedi a colaboração do meu 

tutor e de outros membros da 

comunidade educativa para 

planejar, desenvolver e 

avaliar o processo de ensino-

aprendizagem 

 

Pedi a colaboração do meu 

tutor e de outros membros da 

comunidade educativa para 

planejar, desenvolver e 

avaliar o processo de ensino-

aprendizagem 

 1 

No he colaborado en las 

funciones de orientación del 

alumnado, ya que para eso 

están los tutores y el 

orientador/a 

Não colaborei nas funções 

de orientação dos alunos, já 

que para isso estão os 

tutores e o orientador(a) 

Não colaborei na orientação 

dos alunos, já que essa 

função é dos tutores e do/a 

orientador/a 

 

Não colaborei na orientação 

dos alunos, já que essa 

função é dos tutores e do/a 

orientador/a 
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2 

He asistido a sesiones de 

tutoría y orientación de 

otros profesores del 

centro, pero como mero 

observador 

Assisti a sessões de 

tutoria e orientação de 

outros professores do 

centro, mas como 

simples observador 

Assisti a sessões de 

tutoria e orientação de 

outros professores do 

centro, mas como mero 

observador 

Simples mero 

Assisti a sessões de 

tutoria e orientação de 

outros professores do 

centro, mas como mero 

observador 

3 

He colaborado 

parcialmente en las 

funciones de tutoría y 

orientación, de forma 

puntual y sin planificarlo 

Colaborei parcialmente 

nas funções de tutoria e 

orientação, de forma 

pontual e sem planejá-lo 

Colaborei parcialmente 

nas funções de tutoria e 

orientação de forma 

pontual e sem 

planejamento 

Sem planejá-lo 

sem 

planejamento 

Colaborei parcialmente 

nas funções de tutoria e 

orientação de forma 

pontual e sem 

planejamento 

4 

He colaborado en las 

funciones de tutoría y 

orientación, siempre 

aconsejado por los 

profesionales 

Colaborei nas funções 

de tutoria e orientação, 

sempre aconselhado 

pelos profissionais 

Colaborei nas funções 

de tutoria e orientação, 

sempre aconselhado 

pelos profissionais 

 

Colaborei nas funções 

de tutoria e orientação, 

sempre aconselhado 

pelos profissionais 

5 

He colaborado 

activamente en las 

funciones de tutoría y de 

orientación del alumnado 

de forma colaborativa y 

coordenada 

Colaborei ativamente 

nas funções de tutoria e 

de orientação dos 

alunos de forma 

colaborativa e 

coordenada 

Colaborei ativamente 

nas funções de tutoria e 

de orientação dos alunos 

de forma colaborativa e 

coordenada 

 

Colaborei ativamente 

nas funções de tutoria e 

de orientação dos alunos 

de forma colaborativa e 

coordenada 

 


