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CENÁRIO EDUCATIVO  

1. Identificação do cenário educativo 

1.1 Título do cenário 

“Beautiful” 

1.2 Criador 

Nome, apelido: Andreia Monteiro e Rita Sousa 
e-mail: andreia.monteiro@mentortec.eu e rita.sousa@mentortec.eu 
Website/blog: www.mentortec.eu 
Escola/organização: Mentortec 

1.3 Tópicos ou cursos envolvidos 

Educação para a cidadania, saúde, imagem corporal, distúrbios alimentares, alimentação saudável, 

estilo de vida, inclusão social. 

1.4 Nível de ensino  

Primário 

Secundário X (ensino secundário) 14-15 anos de idade 

Escola da segunda oportunidade 

Aula de apresentação 

Outro  

1.5 Resultados de aprendizagem do cenário 

No final do cenário, espera-se que os alunos tenham adquirido as competências que lhes 
permitam: 

- Ter consciência e controlo sobre o seu corpo; 
- Aumentar a sensibilização e fomentar a compreensão da imagem corporal como 

construção social; 
- Identificar os principais conceitos relacionados com este tópico através de um ensino 

que promova o bem-estar e a saúde individual e coletiva; 
- Desenvolver práticas pessoais e sociais que promovam a inclusão social através de 

um estilo de vida saudável; 
- Aumentar a sua cultura escolar, com base numa lógica de participação e 

corresponsabilidade. 
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1.6 Duração 

Duração da aula:  3,5 horas  

Preparação exterior:  30 minutos 

Total de horas: 4 horas  

2. Desenvolvimento do cenário educativo 

2.1 Descrição geral 

1. Aquecimento 

1a. Desafie os alunos a pensar e a debater a «imagem corporal», com um jogo teatral, como o 
«histórias com três palavras»” (15 minutos): 

O grupo senta-se num círculo. O líder explica que o objetivo é contar uma história de forma a 

incluir todo o círculo, onde cada aluno poderá contribuir apenas com três palavras em cada 

ronda. A história deve fazer sentido, ter um princípio e, mais importante, deve terminar quando 

chegar a vez do aluno que a iniciou. O facilitador pode introduzir o tema da «imagem corporal» 

no início da história. 

Sugestões de afirmações: 

 «Quando olho...» 

 «Tenho fome...» 

 «O que gosto...» 

 «Gosto/não gosto...» 

 

No final do exercício, é importante fazer um pequeno debate para referir as principais 

conclusões da atividade e partilhar a definição de «imagem corporal» (ficha de trabalho 1). O 

facilitador pode fazer perguntas como «O que significa imagem corporal?», «Porque é que a 

imagem corporal é um problema?», «A imagem corporal é um problema social?», «Como é que 

uma imagem corporal negativa afeta a autoestima?». 

2. Debate a aprofundar  

2a. Apresente os vídeos «The Perfect Woman Body Type Throughout History» e «How the 
perfect body for men has changed over the last 150 years» aos alunos, desafie-os a refletir e a 
escrever o que pensam sobre eles (15 minutos). 

i) «The Perfect Women Body Type Throughout History» 1: https://www.youtube.com/watch?v=-
IpWdOZkdk0 

                                                           

1 Produtor: The talko | Disponível no YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=-IpWdOZkdk0
https://www.youtube.com/watch?v=-IpWdOZkdk0
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ii) «How the perfect body for men has changed over the last 150 years» 2: 
https://youtu.be/kPAOPWIJt2k 
 

2b. Atividade de brainstorming:  

Desafie os alunos a pensar e a partilhar algumas ideias e a sua perspetiva sobre os vídeos, seguido 
de um conjunto de perguntas (10 minutos). 

1. O que viram nos vídeos? 

2. O que pensam dos vídeos? 

3. Como é que os vídeos vos fizeram sentir? 

4. Ter uma imagem corporal positiva significa que no vosso corpo tudo é positivo? 

5. Ter uma imagem corporal positiva significa aceitar o vosso corpo tal como ele é, incluindo 
o seu tamanho e forma? 

 

Sugestões para o professor:  

 Durante a atividade de brainstorming, aponte as ideias principais no quadro; 

 Peça a um dos alunos que escreva num caderno as ideias partilhadas pelos colegas; 

 É importante garantir que todos os alunos partilham, pelo menos, uma ideia ou opinião. 

No final da atividade, destaque as principais conclusões. 

 

OPOSIÇÕES BINÁRIAS a aprofundar 

1. Devemos mudar a nossa dieta para alcançar a imagem corporal que a sociedade e a 
comunicação social define como perfeita, mesmo que tenhamos hábitos alimentares 
saudáveis e equilibrados? 

2. Devemos mudar a nossa aparência para impressionar os nossos amigos, mesmo que tenhamos 
uma imagem corporal positiva de nós mesmos? Acham que os vossos amigos vão gostar mais 
de vocês se tiverem uma aparência diferente? 

Oposição binária 1: devemos mudar a nossa dieta para alcançar a imagem corporal que a 
sociedade e a comunicação social define como perfeita, mesmo que tenhamos hábitos 
alimentares saudáveis e equilibrados? 

3. Utilizar técnicas de teatro  

3a. Debate 

                                                           

2 Produtor: The talko | Disponível no YouTube 

 

https://youtu.be/kPAOPWIJt2k
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- Divida a turma em pequenos grupos de três ou quatro elementos; 

- Cada grupo irá debater a oposição binária com base nas perguntas principais preparadas 
anteriormente (ficha de trabalho 2). Algumas das perguntas estão indicadas na ficha de 
trabalho 2, no entanto, os professores podem adaptá-las, adicionar novas perguntas ou 
modificá-las (10 minutos); 

- Cada grupo irá partilhar os resultados do debate em pequenos grupos e o professor irá 
escrever as conclusões principais no quadro (15 minutos). 

3b. Utilizar técnicas de teatro 

- Cada grupo irá estruturar uma representação de dois minutos, exemplificando os vários 
comportamentos relacionados com hábitos alimentares saudáveis e a relação com a sua 
própria imagem corporal. Cada elemento do grupo deve representar um papel diferente 
e mostrar um único comportamento (15 minutos); 

- Cada grupo irá representar a cena ao restante grupo. (15 minutos). 

3c. Acompanhamento 

- Durante a atividade, é possível que os alunos sintam emoções fortes. É importante realizar 
sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos participantes 
não são reprimidos. É importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as 
pessoas descrevam o que sentem ou pensam. O professor pode deixá-los falar livremente 
ou orientá-los fazendo-lhes algumas perguntas, nomeadamente (15 minutos). 

1. Pensa na situação que preparou: 
a. O que sentiram ao representar o vosso papel? 

2. Imaginem que testemunham ou vivem uma situação relacionada com a imagem 
corporal: 

a. Sabem o que poderiam fazer? 
b. Contariam a situação a alguém? 
 

4. Debate dialético para revelar o significado 

4a. Debate dialético a aprofundar  

- O professor orienta um debate baseado em perguntas para fomentar o desenvolvimento 
das capacidades de pensamento crítico (ficha de trabalho 3) (10 minutos). 

4b. Personalização  

- O professor tenta tornar pessoal todo o tópico e debate para mobilizar mais os alunos 
(ficha de trabalho 4) (10 minutos). 

Oposição binária 2: devemos mudar a nossa aparência para impressionar os nossos amigos, 
mesmo que tenhamos uma imagem corporal positiva de nós mesmos? Acham que os vossos 
amigos vão gostar mais de vocês se tiverem uma aparência diferente? 
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3. Utilizar técnicas de teatro  

3a. Debate 

- Divida a turma em pequenos grupos de três ou quatro elementos; 

- Cada grupo irá debater a oposição binária com base nas perguntas principais preparadas 
anteriormente(ficha de trabalho 5) (15 minutos); 

- Cada grupo irá partilhar os resultados do debate em pequenos grupos e o professor irá 
escrever as conclusões principais no quadro (15 minutos). 

3b. Utilizar técnicas de teatro 

- Em grupos de quatro, os alunos contarão cada um uma história. Os quatro elementos 

deverão escolher uma história e criar uma representação que deverão apresentar à turma. 

A turma deverá adivinhar a quem pertence a história (20 minutos). 

Exemplos de histórias: 

«Um dia em que se sentiram muito bem (ou mal) com a vossa imagem corporal.» 

«O pior jantar de sempre...» 

«Os melhores mimos...» 

3c. Acompanhamento 

- Durante a atividade, é possível que os alunos sintam emoções fortes. É importante realizar 
sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos participantes 
não são reprimidos. É importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as 
pessoas descrevam o que sentem ou pensam. O professor pode deixá-los falar livremente 
ou orientá-los fazendo-lhes algumas perguntas, nomeadamente (15 minutos). 

1. Pensa na situação que preparou: 
a. O que sentiram ao representar o vosso papel? 

2. Imaginem que testemunham ou vivem uma situação relacionada com a imagem 
corporal: 

a. Sabem o que poderiam fazer? 
b. Contariam a situação a alguém? 

 

4. Debate dialético para revelar o significado 

4a. Debate dialético a aprofundar  

- O professor orienta um debate baseado em perguntas para fomentar o desenvolvimento 
das capacidades de pensamento crítico (ficha de trabalho 6) (15 minutos). 

4b. Personalização  

- O professor tenta tornar pessoal todo o tópico e debate para mobilizar mais os alunos 
(ficha de trabalho 7) (10 minutos). 
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5. Plano de ação 
 

- O professor pode criar um plano de ação com os alunos para definir como podem lidar 
com o problema. 

Conclusões  

- Para concluir o tópico é importante debater: 

a) Para recordar as conclusões de toda a atividade; 

b) Sobre aquilo que os alunos podem fazer caso vivam ou conheçam alguém com 
dificuldades em lidar com questões de imagem corporal, oferecendo contactos e 
identificando organizações que podem ajudar vítimas e opressores ao nível 
nacional (10 minutos). 

2.2 Fichas de trabalho e recursos 

- Ficha de trabalho 1: Definição de «imagem corporal» pela Associação Nacional de 
Distúrbios Alimentares (NEDA) e definição de «imagem corporal» do Gabinete 
Governamental para a Igualdade 

- Ficha de trabalho 2: Questões a aprofundar em pequenos grupos 
- Ficha de trabalho 3: Questões para debate dialético 
- Ficha de trabalho 4: Questões para personalização 
- Ficha de trabalho 5: Questões a aprofundar em pequenos grupos 
- Ficha de trabalho 6: Questões para debate dialético 
- Ficha de trabalho 7: Questões para personalização 

 

2.3 Infraestruturas e materiais necessários 

 Computador com acesso à Internet 

 Apresentação de dados e som  

 Quadro 

 Papel e caneta 

2.4 Versões/adaptações 

Os professores poderão adaptar o cenário ao seu próprio contexto, adaptando a informação e a 
duração das atividades. 

2.5 Desafios 

- Alguns alunos poderão não querer participar devido a experiências pessoais que possam 
estar relacionadas com o tópico. O professor deve estar consciente e preparado para 
lidar com este tipo situações; 

- A falta de conhecimento dos professores sobre técnicas de teatro. 

 
2.6. Literatura adicional  

 
- Skills for Health da Organização Mundial de Saúde: 

https://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf 

https://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf
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- Taking action on body image: https://bit.ly/2RQgcVi 
- Conselho da Europa (2016). Competences for Democratic Culture. Living together as 

equals in culturally diverse democratic societies. Strasbourg: Autor. 
http://www.coe.int/t/dg4/education/Source/competences/CDC_en.pdf 

- All-Party Parliamentary Group on Body Image (2012) Reflections on Body Image Report. 
Disponível em: www.ymca.co.uk/bodyimage/report 

- Male Body Ideals Through Time: https://lammily.com/magazine/male-body-ideals-
through-time/ 
 
 

3. Avaliação do cenário educativo 

• Avaliação — No final do cenário, por meio de um focus group, o professor irá pedir aos 
alunos para escreverem: 

a) Como se sentiram em relação à atividade; 
b) Os desafios que encontraram durante a atividade; 
c) O que aprenderam com a atividade. 

 
• Lições aprendidas — Conclusões 

  

https://bit.ly/2RQgcVi
http://www.coe.int/t/dg4/education/Source/competences/CDC_en.pdf
file:///C:/Users/Ana%20Sousa/Desktop/www.ymca.co.uk/bodyimage/report
https://lammily.com/magazine/male-body-ideals-through-time/
https://lammily.com/magazine/male-body-ideals-through-time/
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Ficha de trabalho 1 
Definição de «Imagem corporal»  

pela Associação Nacional de Distúrbios Alimentares (NEDA)3 

«A imagem corporal é a forma como se vê a si mesmo quando se olha ao espelho ou quando 
se imagina na sua mente. Inclui: 

 Aquilo em que acredita em relação à sua própria aparência (incluindo as suas 
memórias, assunções e generalizações); 

 A forma como se sente em relação ao seu corpo, incluindo a sua altura, forma e peso; 

 Como perceciona e controla o seu corpo enquanto se move;  Como experiencia ou 
sente fisicamente o seu corpo.  

Muitos de nós interiorizam mensagens desde uma idade muito jovem, que podem levar a uma 
imagem corporal positiva ou negativa. Ter uma imagem corporal saudável é uma parte 
importante do bem-estar mental e da prevenção de distúrbios alimentares.» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Definição de «imagem corporal» do Gabinete Governamental 
para a Igualdade4 

«O que é a imagem corporal? A imagem corporal é o que pensamos de e a forma como nos 
sentimos sobre o tamanho, forma, peso e aparência geral dos nossos corpos. Possui duas 
componentes:  

 Avaliação: se gostamos da nossa aparência física e se nos sentimos de forma positiva 
em relação a ela; 

  Investimento: o quão importante é a nossa aparência para o nosso senso de 
autoestima e valor enquanto pessoa.  

Uma pessoa possui uma imagem corporal fraca quando não está satisfeita com um aspeto da 
sua aparência e isto impacta a sua autoestima geral (ou seja, baixa avaliação, alto 
investimento). Alguém com uma imagem corporal fraca irá preocupar-se com o seu aspeto e 
esse tipo de preocupações pode impedi-los de se sentirem confiantes e de experimentarem 
coisas novas. Por outro lado, uma imagem corporal positiva é a de alguém que aceita o seu 
corpo tal como é, que o valoriza ativamente pelo que ele lhe permite fazer e que não sente 
que a sua autoestima se limita à sua aparência (ou seja, alta avaliação, baixo investimento). » 

A imagem corporal e o género: Quando a maioria das pessoas pensa em problemas de imagem 
corporal, pensa imediatamente em jovens mulheres. É verdade que não é possível dissociar 
as questões de imagem corporal das questões de género e do que significa ser homem ou 
mulher na nossa sociedade. Historicamente, as mulheres foram sujeitas a uma maior 
objetificação por parte da comunicação social: as raparigas recebem constantemente a 
mensagem de que a única forma através da qual serão bem-sucedidas é se forem atraentes. 
Posto isto, sabemos que a imagem corporal é um problema para muitos jovens rapazes. As 

                                                           

3 Associação Nacional de Distúrbios Alimentares, disponível aqui. 
4 Gabinete Governamental para a Igualdade, disponível aqui.  

https://www.nationaleatingdisorders.org/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/370677/Body_image_final_17.10.14.pdf
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imagens partilhadas pela comunicação social focam-se em corpos ultramagros e musculados 
e os homens são incentivados a recorrerem «ajustes rápidos», como a utilização de esteroides 
anabólicos, para alcançar esses ideais. Portanto, enquanto às jovens mulheres é vendido um 
ideal de magreza, aos jovens homens é vendido um ideal de muscularidade.  

 
  



 

 

10 

 

Ficha de trabalho 2 

Questões a aprofundar em pequenos grupos 

Oposição binária 1: devemos mudar a nossa dieta para alcançar a imagem corporal que a 
sociedade e a comunicação social define como perfeita, mesmo que tenhamos hábitos 
alimentares saudáveis e equilibrados? 

3a. Debate 

1. Devemos mudar os nossos hábitos alimentares, ainda que saudáveis, apenas para que 
sejamos mais magros (mulheres) ou mais musculados (homens)? 

2. Porque é que a imagem corporal é tão importante entre os jovens? 

3. É possível evitar comportamentos radicais para alcançar a imagem corporal que a sociedade 
e a comunicação social define como perfeita? 

4. Porque é que os rapazes e raparigas pensam que são menos atraentes fisicamente se não 
possuírem a imagem corporal ideal? 

5. Que problemas de saúde podem resultar de questões de imagem corporal? 
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Ficha de trabalho 3 

Questões para debate dialético 

Oposição binária 1: devemos mudar a nossa dieta para alcançar a imagem corporal que a 
sociedade e a comunicação social define como perfeita, mesmo que tenhamos hábitos 
alimentares saudáveis e equilibrados?  

4a. Debate dialético a aprofundar  

1.  O que significa ter uma boa/má imagem corporal? 

2. Quais são os padrões de beleza transmitidos pela comunicação social? 

3. O que é uma forma corporal saudável? 

4. O que são hábitos alimentares saudáveis? 

5. O que é uma imagem corporal não saudável? 

6. Como é que a imagem corporal pode afetar a saúde pessoal? 

7. A imagem corporal causa distúrbios alimentares? 

  



 

 

12 

 

Ficha de trabalho 4 

Questões para personalização 

Oposição binária 1: devemos mudar a nossa dieta para alcançar a imagem corporal que a 
sociedade e a comunicação social define como perfeita, mesmo que tenhamos hábitos 
alimentares saudáveis e equilibrados? 

4b. Personalização  

1. Pensa na situação que preparou: 

a. O que sentiram ao representar o vosso papel? 

b. O que pode afetar a imagem corporal que temos de nós mesmos? 

c. De que formas podemos melhorar a nossa imagem corporal? 

2. Pensem nas representações preparadas pelos seus colegas: 

a. Como se sentiram em relação a cada uma das personagens? 

b. O que acham que tem de mudar? 
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Ficha de trabalho 5 

Questões a aprofundar em pequenos grupos 

Oposição binária 2: devemos mudar a nossa aparência para impressionar os nossos amigos, 
mesmo que tenhamos uma imagem corporal positiva de nós mesmos? Acham que os vossos 
amigos vão gostar mais de vocês se tiverem uma aparência diferente? 

3a. Debate 

1. Porque é que é importante ter uma imagem corporal positiva? 

2. Qual é a imagem corporal perfeita? 

3. Como pode melhorar a sua perceção da sua imagem corporal?  

4. O que causa uma imagem corporal negativa? 
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Ficha de trabalho 6 

Questões para debate dialético 

Oposição binária 2: devemos mudar a nossa aparência para impressionar os nossos amigos, 
mesmo que tenhamos uma imagem corporal positiva de nós mesmos? Acham que os vossos 
amigos vão gostar mais de vocês se tiverem uma aparência diferente? 

4a. Debate dialético a aprofundar  

1. De que forma é que a imagem corporal e a autoestima se influenciam diretamente uma à 
outra (e os vossos sentimentos, pensamentos e comportamentos)? 

2. O que significa uma imagem corporal fraca? 

3. De que forma é que a imagem corporal afeta a forma como se relacionam com os outros? 

4. Acham que os vossos amigos vão gostar mais de vocês se tiverem uma aparência diferente? 
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Ficha de trabalho 7 

Questões para personalização 

Oposição binária 2: devemos mudar a nossa aparência para impressionar os nossos amigos, 
mesmo que tenhamos uma imagem corporal positiva de nós mesmos? Acham que os vossos 
amigos vão gostar mais de vocês se tiverem uma aparência diferente? 

4b. Personalização  

1. Pensa na situação que preparou: 

a. O que sentiram ao representar o vosso papel? 

b. O que fariam de forma diferente? 

c. Como posso promover a aceitação do meu corpo? 

2. Pensem nas representações preparadas pelos seus colegas: 

a. Como se sentiram em relação a cada uma das personagens? 

b. O que acham que tem de mudar? 

  

 


