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Resumo 

Uma realidade paradoxal tem se revelado nos 
dias de hoje no que se refere ao ato de se 
alimentar. Enquanto, pessoas ainda sofrem pela 
falta de alimentação, vivenciando a desnutrição, 
devido à carência de nutrientes básicos, outros, 
são vítimas da obesidade causada pela 
superalimentação. A obesidade vem sendo 
considerada um grande problema de saúde 
pública das sociedades desenvolvidas e em 
desenvolvimento no mundo contemporâneo, 
sua prevalência vem aumentando de maneira 
expressiva em todo o mundo, fato que motivou 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 
qualificar tal situação como epidemia. Esse 
aumento ocorreu em todas as faixas etárias, 
tanto nos países desenvolvidos quanto 
naqueles em desenvolvimento. O aumento da 
incidência da obesidade é um fato bastante 
preocupante, principalmente em se tratando da 
sua ocorrência na infância e adolescência uma 
vez que pode desencadear uma série de 



alterações no organismo, tais como: fisiológicas, 
bioquímicas, metabólicas, anatômicas, além de 
alterações psicológicas e sociais. Também pode 
apresentar como agravante a possibilidade de 
sua manutenção na vida adulta. A crescente 
epidemia da obesidade reflete mudanças 
profundas na sociedade e nos padrões 
comportamentais ao longo das últimas décadas.  
O balanço energético é determinado pela 
ingestão de calorias e pela atividade física. 
Mudanças sociais e a transição nutricional 
impulsionam essa epidemia. Fatores 
contextuais também contribuem para esse 
aumento, como crescimento econômico, 
modernização, urbanização e globalização do 
mercado de alimentos. Diante disso, cabe a 
escola contribuir para que esta situação se 
reverta, através de ações que contribuam para a 
conscientização dos estudantes a respeito da 
importância de se desenvolver alimentação 
saudável. 

Palavras chaves Obesidade; infância; adolescência 

Formato do Material Didático Unidade Didática Pedagógica 

Público Alvo Alunos do 8º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

A presente produção didático-pedagógica é parte integrante e condição 

obrigatória para o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE 2012. Este Programa trata da formação 

continuada dos professores da rede Estadual de Educação do Estado do Paraná e é 

voltado à qualificação dos mesmos. Através de estudos teóricos e vivências práticas, 

procura buscar alternativas para a superação de problemas diagnosticados na 

vivência das escolas públicas de nosso estado.  

Os encaminhamentos metodológicos presentes nesta unidade didática estão 

voltados para um público alvo que são os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 

do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco – Ensino Fundamental e 

Médio, da cidade de Guairaçá. 

Percebe-se hoje que a prevalência da obesidade na infância e na 

adolescência vem aumentando rapidamente nas últimas décadas sendo 

considerada atualmente como uma verdadeira epidemia. A obesidade além de ser 

conceituada como doença é também um fator que amplia em muito a possibilidade 

do aparecimento de doenças como o diabete tipo 2, a hipertensão arterial, 

dislipidemias, infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebral. Este mal que até 

alguns anos era prevalente em adultos atualmente está sendo observado com 

frequência, em faixas etárias mais jovens como crianças e adolescentes. Por conta 

disso a obesidade vem ganhando destaque de doença nutricional que mais tem 

aumentado ultimamente, isso não ocorrendo somente em países ricos, como 

também em países em desenvolvimento. Este fato é favorecido provavelmente por 

todo um sistema de vida inadequado que inclui o sedentarismo, hábitos familiares 

inadequados, alimentação insatisfatória que não proporciona os nutrientes 

necessários para atender as carências diárias do organismo, excesso de 

carboidratos na dieta, a velocidade das refeições, o consumo de lanches, doces, 

guloseimas e de refrigerantes. Esta tendência tem crescido assustadoramente nos 

países ricos, especialmente nas classes menos favorecidas.  

Este mal até alguns anos era prevalente em adultos, e nos dias de hoje, 

entretanto é observado com frequência em faixas etárias mais jovens como é o caso 

das crianças e adolescentes.  

Na infância, a obesidade tem como importância a possibilidade de sua 

manutenção na vida adulta. Diante disso, faz-se necessário a criação de medidas de 



intervenção, neste caso, favorecidas pelo Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE – que proporciona conscientizar os alunos a respeito da 

necessidade de se desenvolver hábitos alimentares saudáveis bem como a 

importância da realização de atividades físicas para a manutenção de uma boa 

saúde com qualidade de vida. 

Pretende-se através deste trabalho, portanto, desenvolver hábitos de 

alimentação saudável e incentivar a prática de atividades físicas, visando à melhoria 

da qualidade de vida dos estudantes. Deve-se, contudo ficar claro que o referido 

trabalho terá como objetivo principal somente a “conscientização” dos alunos acerca 

dos hábitos alimentares, pois se sabe que na maioria das vezes estes hábitos 

inadequados são adquiridos em suas casas, de sua própria família e que, portanto, 

para que ocorra uma efetiva mudança, os pais também teriam que refletir sobre essa 

necessidade. Para que os objetivos sejam alcançados, serão propostas atividades 

que possibilitarão aos alunos adquirir um maior conhecimento dos tipos dos 

alimentos, sua função orgânica, a importância da prática de atividades físicas. Desta 

forma, espera-se que, de posse destes conhecimentos, os estudantes tenham 

condições de realizar escolhas críticas dos alimentos que farão parte da sua dieta 

alimentar e do seu estilo de vida e, sobretudo poderão influenciar nos hábitos 

alimentares de sua família repassando-a, os conhecimentos adquiridos na escola. 

Para o desenvolvimento desta unidade didática, foram previstos momentos 

em sala de aula, no laboratório de informática, no laboratório de ciências, encontros 

com profissionais da área de nutrição e de Educação Física, visita técnica a uma 

fábrica de refrigerantes, realização de seminários com os estudantes para discussão 

de todos os assuntos tratados. 

 

 

 

A – Aprendendo sobre os alimentos: 

 

 

 

 

 

 Organizando conceitos: 

 



 Para iniciar as atividades façam a leitura do texto “Os alimentos”, que se 

encontra no livro didático do 8º ano: Ciências de Fernando Gewandsznajder, 

páginas 30 e 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io, fornece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CALORIA 

Definição: Uma caloria é a quantidade de calor 

que aumenta a temperatura de um grama de água em um 

grau Celsius (GEWANDSZNAJDER, 2009, p. 30). 

 

Os nutrientes presentes nos alimentos que 

ingerimos fornecem energia para o funcionamento do 

nosso organismo. Essa energia pode ser medida em 

calorias (cal), contudo, para se medir especificamente a 

quantidade de energia fornecida pelo alimento, utiliza-se a 

unidade de medida chamada quilocaloria (kcal). Uma 

quilocaloria corresponde a 1000 calorias. 

A quantidade ideal de calorias para uma pessoa 

costuma variar de acordo com a idade, o sexo, o peso e o 

estilo de vida que ela leva. 

Os nutrientes podem conter quantidades diferentes 

de calorias, assim, por exemplo, um grama de carboidrato 

ou proteína, fornecem 4 kcal de energia, já um grama de 

lipídio fornece 9 kcal. Pode-se constatar que a quantidade 

de energia fornecida por um grama de lipídio é mais que o 

dobro da fornecida pelos carboidratos ou proteínas.  

 



Para entender um pouco mais sobre as “calorias”, dirijam-se ao laboratório de 

informática para pesquisar... 

 Acessem o seguinte endereço: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caloria 

 Com base no texto que vocês estão pesquisando, respondam as 

seguintes questões: 

a) Todos os alimentos apresentam a mesma quantidade de calorias? 

Explique. 

b) Que grupo de alimentos possui maior quantidade de calorias? 

c) Que grupo de alimentos é mais facilmente metabolizado pelo nosso 

organismo? 

d) Nós só gastamos calorias quando fazemos alguma atividade física? 

e) Levando-se em consideração o tipo de alimento, a porção e a 

quantidade de calorias presentes nele, complete a tabela: 

Alimento Porção nº de 
kcal 

Refrigerante de Cola 1 lata de 350 mL  

 1 lata de 350 mL 115 

Pão francês 1 unidade (50g)  

Pão integral de trigo  261 

Lasanha 1 porção (100g)  

 1 pacote de (140g) 700 

Alface   

Maçã vermelha 1 unidade  

Bacon frito  198 

 

f) Quantas calorias aproximadamente eu gasto quando:  

Durmo?  

Medito (penso)?  

Escovo os dentes?  

Assisto TV?  

Subo ou desço uma escada?  

Pedalo a bicicleta?  

Corro?  

Penteio o cabelo?  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caloria


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que os alimentos contêm? 

 

Os alimentos ingeridos são formados por uma mistura de substâncias. Entre 

elas, destacam-se a água, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos, os lipídios 

e as vitaminas. Todas essas substâncias são necessárias para a manutenção da 

vida. 

 

 ÁGUA: A água é a substância mais abundante na 

constituição dos seres vivos. O corpo humano adulto é constituído 

aproximadamente por 65% de água. 

Essa substância entra na composição das células, 

consequentemente, dos tecidos, órgãos e sistemas. Também é a 

principal substância de materiais intercelulares, como o plasma 

sanguíneo. 

Diariamente a água é eliminada com a urina, com as fezes, com 

o suor e também sob a forma de vapor pela respiração. 

 A perda de água compensa-se, bebendo-a diretamente ou 

ingerindo-a com os alimentos. Leite, sucos, frutas e verduras são 

alimentos que contêm uma quantidade relativamente grande de água. 

      

 

 

 

 

Reflita: 
Se um indivíduo ingere uma quantidade de 
calorias, maior do que utiliza em suas 
atividades diárias, a tendência é que seu corpo 
armazene a energia dessas calorias, sob a forma 
de gordura. 



                                      
                                           Figura 1.  Água.                                         
                                           Fonte: BELTRAME, 2012 

 

 OS SAIS MINERAIS: São substâncias inorgânicas e 

constituem aproximadamente 4% do peso corporal total. Estão mais 

concentrados no esqueleto. Há vários tipos de sais minerais e cada um 

desempenha uma função importante em nosso organismo. Veja alguns 

deles e suas funções no organismo: 

Cloreto de sódio ou Sal de cozinha: é acrescentado no 

preparo dos alimentos para torná-los mais saborosos. Sua 

composição apresenta cloro e sódio, elementos químicos 

importantes na regulação da quantidade de água no corpo. 

 

 
                  Figura 2. Cloreto de sódio (NaCl). 

                             Fonte: BELTRAME, 2012 
 



Sais de potássio: Tem função semelhante à do cloro e do 

sódio, atuando na regulação da quantidade de água no corpo. 

Esses elementos são também fundamentais para a condução 

dos impulsos nervosos através dos neurônios e para a contração 

muscular. Sais de potássio podem ser encontrados na banana, 

em frutas cítricas (laranja, limão), no leite e nos cereais. 

Sais de cálcio e fósforo: Indispensáveis à formação dos ossos 

e dentes e à atividade dos músculos, esses sais são 

encontrados no leite, no queijo, nos ovos e nos mariscos, entre 

outros exemplos.  

Sais de ferro: São encontrados no feijão, na lentilha, na carne, 

nos ovos, nos “miúdos” (fígado, rim, moela) e nas verduras de 

folhas, como a couve, o espinafre e o brócolis. Participam da 

constituição da hemoglobina, pigmento que dá a cor vermelha 

ao sangue. 

Sais de iodo: São importantes para do bom funcionamento da 

glândula tireóide, entrando na constituição do hormônio que 

essa glândula produz e que controla o metabolismo do 

organismo. Existe naturalmente no peixe e nos frutos do mar e 

são acrescentados, no processo industrial, ao sal de cozinha. 

Sais de flúor: Também participam da formação dos dentes e 

inibem o desenvolvimento de bactérias causadoras da cárie. 

Muitas vezes é adicionada a água encanada para beneficiar a 

população no combate as cáries.  

Sais de magnésio: Auxiliam na formação dos ossos e no 

funcionamento dos tecidos nervosos e dos músculos. São 

encontrados em cereais, verduras, peixes, carnes, ovos e no 

feijão. 

   

 

 

 

Exibição do vídeo: “A base molecular da vida – Parte 6 – Sais 

minerais”. 

Aprenda com o vídeo… 



Acesse o link: http://www.youtube.com/watch?v=Cx2e0_AasMU 

 

 OS CARBOIDRATOS: Também conhecidos como glicídios, os 

carboidratos são alimentos que geralmente têm função energética no 

organismo, isto é, atuam como combustíveis, fornecendo a energia 

necessária às atividades das células. Quando apresentam dulçor, Isto 

é, quando têm sabor “doce”, são também chamados de açúcares.  

Existem vários tipos de carboidratos: a glicose, a frutose, a sacarose, a 

lactose, o amido, entre outros.   

 

                      
           Figuras 3. Alimentos ricos em carboidratos: Pães, biscoito, arroz, batata, 

macarrão, nhoque de mandioca e refrigerante. 
          Fonte: BELTRAME, 2012                   

 

 

 

 

 

Exibição do vídeo: “SOS Nutrição – vídeo 2 – CARBOIDRATOS” 

Acesse o link:    

http://www.youtube.com/watch?v=qrs2lQoeWco  

Este vídeo tem duração de 7min29s e faz referência aos carboidratos. 

 

Aprenda com o vídeo… 

http://www.youtube.com/watch?v=Cx2e0_AasMU
http://www.youtube.com/watch?v=qrs2lQoeWco


 OS LIPÍDIOS: Os lipídios mais conhecidos são representados pelos 

óleos e pelas gorduras e têm, basicamente, função energética, da 

mesma forma que os carboidratos. 

As moléculas de óleo e de gordura são formadas pela união de 

duas moléculas menores, o ácido graxo e o glicerol. 

Os lipídios também têm função estrutural; eles participam da 

constituição das membranas celulares. 

São exemplos de alimentos ricos em lipídios: leite integral, ovos, 

carnes com gordura, castanha de caju, coco e azeite. 

  

 
        Figura 4.  Alimentos ricos em lipídios: óleo de girassol, azeite e bacon.                           

                       Fonte: BELTRAME, 2012 
 

 AS VITAMINAS: As vitaminas têm função reguladora no organismo. 

Elas ativam certas enzimas, regulando determinados processos 

fisiológicos. São, portanto, substâncias fundamentais para o 

funcionamento harmonioso do organismo. 



 

                Figuras 5. Alimentos ricos em vitaminas: frutas, verduras e hortaliças. 
                Fonte: BELTRAME, 2012 
 

Tabela 1. Principais vitaminas encontradas nos alimentos, suas fontes, 
funções e problemas associados as suas carências: 
Vitamina Fonte Função Carência 

 
 
 

A 

Leite, queijos, 
manteiga, gema 
de ovo, óleo de 
fígado de 
bacalhau, verduras 
em geral 

*manutenção do 
tecido epitelial: 
*auxilia o 
crescimento; 
*está relacionado 
à capacidade de 
visão 

*problemas de 
pele; 
*retardo de 
crescimento; 
*cegueira 
noturna 

 
D 

Leite, ovos, 
manteiga e óleo de 
fígado de bacalhau 

*Indispensável à 
absorção de cálcio 
e de fósforo no 
intestino 

*provoca o 
raquitismo 

 
 

E 

Ovos, leite, 
brócolis, 
castanhas, óleos 
vegetais e grãos 
diversos (soja, 
feijão, trigo, aveia, 
milho) 

*Formação de 
hemácias: 
* Auxilia no 
processo de 
cicatrização 
 
 

*Em laboratório 
observou-se 
que a sua falta 
provocou 
esterilidade em 
cobaias 

k Fígado, alface, 
repolho, couve e 
acelga, 

*Importante na 
coagulação do 
sangue 

*favorece a 
ocorrência de 
hemorragias 

 
 
 
 
Complexo 

B 

Arroz e outros 
cereais integrais, 
carnes e miúdos 
(moela, coração), 
verduras, 
leguminosas, ovos 
e leite 

*Associadas ao 
crescimento do 
organismo. 
*Metabolismo 

*Fraqueza 
muscular; 
*Retardo no 
crescimento; 
*Alterações 
ósseas; 
* Anemia 
*Perturbações 
gastrointestinais
. 

 Acerola, limão, 
laranja, caju, 

*Manutenção dos 
tecidos de 

*Escorbuto; 
*Anemia; 



 
 

C 

goiaba, manga, 
tomate, pimentão, 
rabanete e 
espinafre entre 
outros 

sustentação do 
corpo; 
*Formação e 
conservação dos 
dentes; 
*Fortalecimento 
contra certas 
infecções. 
 

*Comprometi-
mento do 
crescimento 

              Fonte: BELTRAME, 2012 

 

 AS PROTEÍNAS: São grandes moléculas formadas pela união de 

moléculas menores, chamadas aminoácidos. A carne, o leite, o queijo, 

os ovos, o feijão, a soja e a ervilha, são exemplos de alimentes ricos 

em proteínas (BARROS; PAULINO, 2007, p. 88-95). 

 

     

     Figuras 6. Alimentos ricos em proteínas: leite e derivados; carnes (frango,     
peixe, boi), ovos, feijão. 

           Fonte: BELTRAME, 2012     
 

Classificação dos Alimentos quanto à função 

De acordo com sua função no organismo, os alimentos podem ser 

classificados em três grupos: 

          Energéticos: representados principalmente pelos lipídios e pelos 

carboidratos. São responsáveis pelo fornecimento de energia ao nosso organismo; 

Plásticos: representados principalmente pelas proteínas. São responsáveis 

pela formação de nosso organismo, realizando o crescimento e substituindo as 

perdas que sofre; 



Reguladores: representados pelas vitaminas e sais minerais. São 

responsáveis pela regulação das reações químicas que ocorrem dentro das células 

e do material intercelular (VALLE, 2004, p.120). 

                                                                         

 

 

 

Exibição do vídeo: “Alimentação Saudável”  

Este vídeo comenta a respeito de todos os grupos alimentares e a 

importância de sua ingestão para o bom funcionamento do organismo. Sua duração 

é de 3min14s.  

Acesse o link:  https://www.youtube.com/watch?v=mafhQnNufFQ 

 

 

B – Aprendendo com experimentos: 

 

                                         

Fonte: <http://trabalhodeprojecto-ii-12ct4.blogspot.com.br/> 

 

 Testes onde ocorre a mudança de cor de determinadas substâncias quando 

em contato com certos nutrientes, podem ser empregados para verificação da 

presença destes em alimentos. 

 Para comprovar a existência de alguns nutrientes em alimentos, serão 

realizadas no Laboratório de Ciências, práticas para verificação da presença de 

nutrientes como a vitamina C e o amido em determinados alimentos. 

  

 

 

Aprenda com o vídeo… 

 

 

 

 

Trabalhando em Equipe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mafhQnNufFQ


 

 Organizem grupos de três a quatro elementos e elaborem um relatório para 

cada uma das práticas realizadas, seguindo o modelo: 

 

RELATÓRIO DE PRÁTICA DE LABORATÓRIO 

 
Identificação dos componentes da 
Equipe: 

Nome_______________________nº__ 
Nome_______________________nº__ 
Nome_______________________nº__ 
Nome_______________________nº__ 
 

Professor: 

 
 

Título da Prática: 

 
 

 
 
 
Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Material e Reagentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Procedimentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusão 
 
 

 

 

B.1 Procurando a vitamina C 

 



Objetivo: Identificar a presença da vitamina C em sucos de determinadas 

frutas. 

Materiais e Reagentes: 1 comprimido efervescente de 1g de vitamina C; 

tintura de iodo a 2% (comercial); sucos de frutas variadas (limão, laranja, maracujá, 

caju); 5 pipetas de 10 mL (ou seringas de plástico descartáveis); uma fonte de calor 

(aquecedor elétrico, bico de Bunsen ou lamparina a álcool); 6 copos de vidro; 1 

colher de chá de farinha de trigo ou amido de milho; 1 béquer de 500 mL; água 

filtrada; 1 conta gotas; 1 garrafa de refrigerante de 1L. 

Procedimento: colocar em um béquer de 500 mL, 200 mL de água filtrada. 

Em seguida, aquecer o líquido até uma temperatura próxima a 50ºC, cujo 

acompanhamento poderá ser realizado, através de um termômetro ou através da 

imersão de um dos dedos da mão, nessa temperatura é difícil a imersão do dedo por 

mais de 3 s. A seguir, colocar uma colher de chá cheia de amido de milho (ou farinha 

de trigo) na água aquecida, agitando sempre a mistura até que alcance a 

temperatura ambiente. Em uma garrafa de refrigerante de 1L contendo 

aproximadamente 500 mL de água filtrada, dissolver um comprimido efervescente 

de vitamina C e completar o volume até um litro. Colocar 20 mL da mistura (amido 

de milho + água) em cada um dos seis copos de vidro, numerando-os de 1 a 6. Ao 

copo 2 adicionar 5 mL da solução de vitamina C; a cada um dos copos 3, 4, 5 e 6 

adicionar 5 mL de um dos sucos a serem testados. A seguir, pingar, gota a gota, a 

solução de iodo no copo 1, agitando constantemente, até que apareça coloração 

azul. Anote o número de gotas adicionadas (neste caso, uma gota em geral é o 

suficiente). Repita o procedimento para o copo 2. Anote o número de gotas 

necessárias para o aparecimento da cor azul. Caso a cor desapareça, continue a 

adição de gotas de iodo até que ela persista. Repita o procedimento para todos os 

copos que contêm as diferentes amostras de suco, anotando para cada um deles o 

número de gotas gasto (SILVA; FERREIRA; SILVA, 1995, p. 31-32). 

 

B. 2 Verificando a presença de amido em alimentos. 

 

Objetivo: Constatar a presença do amido em alimentos. 

Materiais e reagentes: Uma fatia de batata crua; grãos de arroz cru; uma 

fatia de maçã crua; uma fatia de mandioca crua; solução diluída de iodo (utilize a 

tintura de iodo comprada em farmácia e misture 1 mL dessa tintura em 9 mL de 



água); proveta pequena ou seringa descartável sem agulha; um conta-gotas; cinco 

pires de fundo branco. 

Procedimento 

Inicialmente, observe a coloração da solução de iodo antes dos testes. Para 

isso pingue uma gota dessa solução em um dos pires. 

Coloque um alimento em cada um dos outros pires (um pedaço de batata, maçã, 

mandioca e alguns grãos de arroz). 

Pingue uma ou duas gotas da solução diluída em cada alimento. 

Após observação do que ocorreu em cada um dos diferentes alimentos ao pingar a 

solução de iodo, os estudantes serão questionados: 

a) Comparando a cor do iodo em cada alimento, houve alguma mudança? 

b) Qual a coloração de cada alimento após a adição da solução de iodo? 

c) Em quais alimentos podemos concluir que há amido? 

OBS: Este tipo de teste pode ser realizado em muitos alimentos ou mesmo em 

outros materiais, como papel sulfite. Se pingarmos uma gota de solução de iodo no 

papel sulfite branco, notará que ele ficará roxo, isso porque na fabricação do papel 

sulfite branco utiliza-se o amido (TRIVELLATO JÚNIOR et al., 2009, p. 35). 

Verificar a existência de nutrientes como a gordura, bem como a observação 

da presença de calorias em certos alimentos, podem também ser realizadas nas 

atividades práticas, tal como a descrita abaixo: 

 

B. 3 Teste de gordura. 

 

A presença de lipídios (óleos e gorduras) nos alimentos pode ser facilmente 

testada, pois eles mancham papéis ou tecidos com a tradicional mancha de 

gordura. Podemos testar alguns alimentos esfregando-os em um pedaço de papel 

fino (não pode ser composto de plástico ou alumínio) ou em algum tecido claro (mas 

não branco), onde a mancha é facilmente observada (FIGUEIREDO; CONDEIXA, 

2009, p. 41). 

Objetivo: Verificação da presença de lipídios em determinados alimentos. 

Materiais e reagentes: Pedaços de tecido claro cortados em quadros de 

aproximadamente 10 cm; 50g de margarina; 50g de manteiga; 50 mL de óleo 

vegetal (soja, girassol, canola, etc.); 50 mL de azeite; 50g de sementes de 

amendoim; 50g de castanhas do Pará; cotonetes. 



Procedimentos: Embeba os cotonetes nos diferentes alimentos citados, em 

seguida passe-os nos pedaços de tecido (cada alimento em um pedaço de tecido 

diferente), no caso específico do amendoim e da castanha do Pará, envolva-as com 

o tecido e macere para extrair óleo. Deixe os tecidos secarem e observe o que 

aconteceu. 

  

B. 4 Teste de calorias 

 

As calorias dos alimentos podem ser calculadas pela sua combustão. Quanto 

mais energético um alimento, maior a combustão. 

Objetivo: Este teste procura comparar, as calorias de alguns alimentos 

através da observação de sua combustão. 

Materiais e reagentes: três pires; uma vela; um espeto (pode ser um garfo 

com cabo de madeira); um grão de amendoim; torrada de pão; algum tipo de 

salgadinho industrializado (não pode ser nem de milho nem de batata); uma uva 

passa bem seca de tamanho semelhante ao do amendoim. Todos os alimentos 

devem ter quantidades semelhantes. 

Procedimentos: Um grão de amendoim é fixado no espeto ou garfo e coloca-

se em contato com a chama da vela e observe o que acontece após alguns 

segundos. Repita o procedimento com a torrada, a uva passa e o salgadinho 

(FIGUEIREDO; CONDEIXA, 2009, p. 41- 42). 

 

 

 

a) O que sobra após a combustão de cada alimento? 

b) Por que os alimentos testados devem ter quantidades semelhantes? 

c) De onde vem a energia para alimentar o fogo? 

d) Dos alimentos testados, qual possui menos energia? Explique. 

e) Quando e como as calorias são utilizadas no nosso organismo? 

 

C - Inquérito Investigativo para análise dos hábitos alimentares praticados 

pelos estudantes. 

 Objetivos: Descobrir como se constitui os hábitos alimentares dos 

estudantes; 

Pense e responda: 



 

 

 

 

 

1) Na sua rotina o café da manhã acontece com que frequência? 

(   ) todos os dias  

(   ) ocasionalmente 

(   ) somente nos dias que frequento  a escola 

(   ) nos finais de semana 

(   ) não costumo tomar o café da manhã 

(   ) outros 

 

2) Quando tomo o café da manhã gosto de comer/beber: 

       (   ) pão    (   ) pão integral 

       (   ) biscoito de água e sal  (   ) manteiga 

       (   ) biscoito recheado  (   ) margarina 

       (   ) bolo    (   ) geléia      

       (   ) leite com achocolatado (   ) chá 

       (   ) leite com café   (   ) queijo 

       (   ) somente  café preto  (   ) requeijão  

 

3) Que refeição realiza diariamente? 

(   ) café da manhã 

(   ) colação 

(   ) almoço 

(   ) lanche da tarde 

(   ) jantar 

(   ) ceia 

 

4) Diariamente realiza um total de: 

(   ) duas refeições 

(   ) três refeições 

(   ) quatro refeições  

Sejam honestos ao responder: 



(   ) cinco refeições 

(   ) seis ou mais refeições 

 

5) Após o almoço ou jantar você costuma comer sobremesa? 

(   ) não 

(   ) como todos os dias somente após o almoço 

(   ) como só nos finais de semana após o almoço 

(   ) como só nos finais de semana após o almoço e jantar 

(   ) como diariamente após o almoço 

(   ) como eventualmente 

 

6) Quando come sobremesa, você dá preferência para: 

(   ) pudim 

(   ) chocolate, manjar, mouse 

(   ) doces caseiros como: abóbora, mamão, arroz doce, etc. 

(   ) frutas ou saladas de frutas 

(   ) sorvete 

 

7) Habitualmente no almoço você costuma comer: 

(   ) arroz com feijão 

(   ) macarrão ou outro tipo de massa 

(   ) saladas 

(   ) carne vermelha 

(   ) peixe 

(   ) carne de frango 

(   ) legumes cozidos 

 

8) Você come fritura com que regularidade: 

(   ) todos os dias  

(   ) de vez em quando 

(   ) muito raramente 

(   ) não costumo comer 

9) Quando as frutas fazem parte de sua dieta? 

(   ) nunca 



(   ) de 1 a duas vezes por semana 

(   ) de 2 a quatro vezes por semana 

(   ) todos os dias 

 

10)  Quando tomam café, sucos ou chás costuma adoçá-los com: 

(   ) adoçante 

(   ) açúcar refinado 

(   ) açúcar mascavo 

(   ) açúcar cristal 

(   ) não costuma adoçar 

 

11)  Durante suas refeições costuma ingerir líquidos? 

(   ) sim          (   ) não 

Qual? 

(   ) água                           (   ) sucos naturais      

(   ) sucos artificiais           (   ) refrigerantes 

 

12)  Possui hábito de ingerir alimentos integrais? 

(   ) sim          (   ) não 

Cite-os se a resposta for sim:_____________________________ 

 

13)  A maneira mais comum de se fazer o preparo de carnes em sua 

casa é: 

(   ) fritando    

(   ) cozinhando 

(   ) assando 

(   ) grelhando 

 

14) No preparo das refeições em sua casa o óleo mais utilizado é o de: 

(   ) canola                       (   ) girassol 

(   ) soja                           (   ) amendoim 

(   ) outros 

14)  No tempero das saladas é costume utilizar: 

(   ) óleo             (   ) azeite   



   

15)  Você tem o costume de consumir hortaliças (alface, almeirão, 

brócolis, abobrinha, cenoura, beterraba, etc.): 

(   ) diariamente 

(   ) não tem o costume 

(   ) esporadicamente 

(   ) de 2 a 3 vezes por semana 

 

16)  Você costuma substituir seu almoço ou jantar por lanches? 

(   ) sim                (   ) não 

Com que frequência? 

(   ) sempre 

(   ) raramente 

(   ) nunca 

 

17)  Você bebe refrigerante? 

(   ) sim            (   ) não 

Quando? 

(   ) durante as refeições diariamente 

(   ) após as refeições diariamente 

(   ) durante as refeições somente nos finais de semana 

(   ) a qualquer momento, sempre que sinto vontade 

(   ) eventualmente 

 

19)  Você tem o costume de adicionar sal aos alimentos que já estão 

em seu prato: 

(   ) sempre 

(   ) às vezes 

(   ) nunca 

 

20)  Quando você faz o lanche do período da tarde, o que costuma 

comer? 

(   ) fruta  (   ) salgadinhos industrializados      

(   ) suco                  (   ) iogurte  



(   ) chá  (   ) café 

(   ) leite  (   ) pão  

(   ) bolo  (   ) biscoito recheado 

      (   ) queijo  (   ) outros  

 

21) Tem o hábito de fazer a ceia antes de dormir? 

(   ) nunca          (   ) às vezes          (   ) diariamente 

  

22) Com relação à sua regularidade intestinal, você; 

(   ) evacua normalmente 2 vezes por dia 

(   ) evacua normalmente 1 vez por dia 

(   ) é constipado 

(   ) apresenta diarréia frequentemente 

 

23) Em se tratando de atividade física você: 

(   ) não pratica 

(   ) pratica somente nos finais de semana  

(   ) pratica muito raramente 

(   ) pratica menos de 3 vezes por semana 

(   ) pratica de 3 a 5 vezes por semana 

(   ) pratica diariamente 

 

24) Seu tempo livre é gasto: 

(   ) assistindo TV 

(   ) no computador e vídeo game 

(   ) praticando algum esporte 

(   ) lendo ou estudando 

(   ) praticando outra atividade não citada. Cite:_____________ 

 

25) Costuma visitar o médico: 

(   ) regularmente 

(   ) raramente 

(   ) somente quando fica doente 

(   ) nunca 



 

26) Você ou alguém de sua família apresenta/apresentou? 

(   ) colesterol alterado? Quem?_______________________ 

(   ) hipertensão arterial? Quem?______________________ 

(   ) doenças cardíacas? Quem?_______________________ 

(   ) câncer?  Quem?________________________________ 

(   ) sobrepeso? Quem?_____________________________ 

(   ) diabetes? Quem?_______________________________ 

(   ) obesidade? Quem?_____________________________ 

(   ) outros? Quem?_________________________________ 

 

27) A quantidade de água que você ingere diariamente é: 

(   ) inferior a 3 copos  

(   ) de 3 a 5 copos 

(   ) superior a 5 copos 

 

 

 

A.  Teste para verificação dos hábitos alimentares: 

 

O Ministério Saúde disponibiliza um site onde é possível responder um 

questionário acerca dos hábitos alimentares, e que no final mostra a pontuação de 

cada participante, indicando se o tipo de alimentação praticada por ele é ou não 

saudável.  

Vamos então descobrir como está nossa alimentação, realizando o teste? 

Para isso acessem o seguinte site: 

          Disponível em: http://nutricao.saude.gov.br/teste_alimentacao.php 

Uma vez obtido o resultado, anote em seu caderno para futura discussão. 

 

B. Seminário 

 

http://nutricao.saude.gov.br/teste_alimentacao.php


Baseados no inquérito investigativo dos hábitos alimentares e do teste on 

line realizados por vocês, vamos discutir os resultados? 

 

C. Descobrindo a importância de uma alimentação saudável: 

Em nossa vida existe a necessidade de se fazer escolhas, algumas vezes 

acertamos, outras não, no entanto, em se tratando de nossa alimentação não 

podemos errar, pois a nossa saúde, o nosso bem estar, depende em parte da forma 

como nos alimentamos. 

 

 

 

 

 Será que estou fazendo boas escolhas no que se refere a minha 

alimentação? 

 Para ajudar a responder essa questão, assista ao vídeo: “Dieta Saudável”. 

Esse vídeo aborda de maneira lúdica a importância de se realizar boas escolhas no 

que se refere a nossa alimentação. Sua duração é de 6min13s. 

Acesse o link: http://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4 

 

C.1 Agora leia o texto: “A importância da alimentação saudável” 

Este texto pode ser encontrado no livro Alimentação Saudável de Carla 

Yamashita e Karin Sedó Sarkis nas páginas 3 e 4. 

Após o vídeo e a leitura do texto reflita: 

a) O que o vídeo exibido e o texto “A importância da alimentação 

saudável” têm em comum? 

b)  Qual a mensagem que eles trazem? 

 

C.2 Discussão a respeito de como deve ser uma alimentação saudável, através da 

leitura do texto: “Os Atributos de uma Alimentação Saudável”, presente no 

documento elaborado pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE – Secretaria de Atenção a 

Saúde - Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição, intitulada GUIA 

Pense e responda 

http://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4


ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA – Promovendo a alimentação 

Saudável. 

 

 

 

 

C.3 Descubra o que é e como funciona a pirâmide alimentar. Para isso assista ao 

vídeo: “Aprenda a comer” 

Acesse o link:  http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ 

  

 

 

Pesquise na Internet: “Os dez passos para uma alimentação saudável” 

  

D.  Você é o que você come! 

 Leitura e discussão da cartilha “Você é o que você come!”. Elaborada e 

distribuída pela Superintendência de Políticas de Atenção Primária em Saúde SPP; 

Departamento de Atenção Básica – DEAB; Secretaria de Estado da Saúde do 

Paraná. 

 Exibição do vídeo “Você é o que você come!”. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=drDcYtwFYyM 

 

 

 

A. Como a mídia influencia nossa alimentação? 

 

Objetivos: Desenvolver uma atitude crítica com relação ao que é veiculado pela 

mídia, principalmente em se tratando de produtos destinados à alimentação.  

 

 A sociedade contemporânea vem experimentando ultimamente, um grande 

apelo ao consumo de produtos industrializados veiculado pela mídia, especialmente 

Aprenda com o vídeo 

aprenda 

 TAREFA PARA CASA 

http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ
http://www.youtube.com/watch?v=drDcYtwFYyM


pela televisão. Este tipo de assédio faz com que as pessoas tornem-se 

consumidoras de alimentos inadequados ou até mesmo perigosos à saúde. 

  O telespectador é bombardeado com propagandas de alimentos 

industrializados acondicionados em belas e sugestivas embalagens coloridas. 

Alimentos estes muitas vezes caros, mas com valor nutricional de caráter duvidoso. 

   Assista agora ao vídeo de algumas campanhas publicitárias de alimentos 

industrializados. 

 Para isso acesse os seguintes links: 

http://www.youtube.com/watch?v=twBauZ4GOWE  

http://www.youtube.com/watch?v=0NhetDNNolw 

http://www.youtube.com/watch?v=HgBI_cKboUM  

http://www.youtube.com/watch?v=0SwxHU-bjXU  

http://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg 

http://www.youtube.com/watch?v=t15_QmeIRYw 

http://www.youtube.com/watch?v=80KiQNsQ8zQ 

http://www.youtube.com/watch?v=BJNAF-SuFvw 

http://www.youtube.com/watch?v=Wxt_S02gZwk 

 

Agora que vocês assistiram aos vídeos dos comerciais de alimentos 

veiculados pela televisão, respondam às seguintes questões: 

 As informações transmitidas pelos comerciais realmente são verdadeiras? 

 Existem algumas contradições nesses comerciais? 

 Existe a excessiva exploração de alguma qualidade ou atributo nos 

comerciais veiculados na TV, para manipular os telespectadores? 

 Quando você assiste comercial de alimentos ou os vê impressos em revistas, 

sente vontade de consumi-los? Por quê? 

 Você costuma comprar alimentos levando em consideração propagandas que 

assiste? 

 Qual o apelo da propaganda que o leva a ter vontade de comprar o alimento? 

 Ao comprar alimentos industrializados, você costuma observar os rótulos para 

verificar as informações ali contidas? No caso de observar esses rótulos 

compreende tudo que vem descrito? 

 
Assista ao vídeo e Reflita! 

http://www.youtube.com/watch?v=twBauZ4GOWE
http://www.youtube.com/watch?v=0NhetDNNolw
http://www.youtube.com/watch?v=HgBI_cKboUM
http://www.youtube.com/watch?v=0SwxHU-bjXU
http://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg
http://www.youtube.com/watch?v=t15_QmeIRYw
http://www.youtube.com/watch?v=80KiQNsQ8zQ
http://www.youtube.com/watch?v=BJNAF-SuFvw
http://www.youtube.com/watch?v=Wxt_S02gZwk


A.1 Exibição do vídeo: “Obesidade Infantil, consumismo e a televisão”  

A duração deste vídeo é de 1min19s. 

Disponível em:  
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15991 
 

B. Analisando os rótulos dos alimentos industrializados. 

 Objetivo: Despertar nos estudantes o hábito de observar os rótulos dos alimentos 

industrializados a fim de se tornarem mais criteriosos quanto às escolhas desse tipo 

de alimentação. 

 

 No Brasil, a rotulagem nutricional de alimentos embalados é regulamentada 

pela Resolução nº 360/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)1.    

Nesse sentido deve ser declarada a quantidade por porção e a porcentagem do 

valor diário (%VD) dos seguintes componentes: valor energético (calórico), 

carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras 

alimentares e sódio. 

Em se tratando do cálculo da quantidade de nutrientes por porção de 

alimento, uma porção corresponde a um valor que servirá como referência e que é 

estabelecido para cada grupo de alimento, sendo, portanto definida como “a 

quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias, 

maiores que 36 meses, em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover 

uma alimentação saudável” (ANVISA, 2003, apud NEVES; GUIMARÃES; MERÇON, 

2009, p. 35). 

Além das informações acerca do conteúdo nutricional dos alimentos 

industrializados, os rótulos também trazem outras informações como, por exemplo, a 

dos aditivos químicos alimentares. 

                                                             
1. ANVISA. Resolução de diretoria Colegiada nº 360: Aprova regulamento técnico sobre rotulagem 

nutricional de alimentos embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Brasília, 23 dez. 
2003. 

Im por tan te Sa ber!

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15991


Os aditivos químicos alimentares são substâncias adicionadas aos alimentos, 

com diversas finalidades, como, por exemplo, conservar, realçar o sabor, dar cor, 

melhorar o aroma e adoçar. 

A Tabela 2 mostra alguns aditivos químicos alimentares, seus códigos, suas 

funções e exemplos de alimentos onde são usados com maior frequência. 

 
Tabela 2 – Principais aditivos químicos alimentares, seus respectivos códigos, 
função exercida por eles na preservação ou melhoria do aspecto do alimento e 
alimentos onde são utilizados. 

Aditivo Código Função Alimentos onde são mais 
usados 

Nitritos P. VII Conservador Carnes, salsicha,  
mortadelas e salames 

Ácido 
benzóico  

 
P. I 

 
Conservador 

 
Carnes, pão 

Corantes 
naturais 

 
C. I  

 
Dar cor 

 
Refrigerantes, doces 

Corantes 
artificiais 

 
C.II 

 
Dar cor 

 
Refrigerantes, doces 

Ácido 
láctico  

H. II Dar sabor ácido Sorvetes, derivados do leite 

Essências 
naturais 

F. I 
 

Melhorar o aroma Refrigerantes, sorvetes e 
doces 

Essências 
artificiais 

F. II Melhorar o aroma Refrigerantes, sorvetes e 
doces 

Bicarbonato 
de cálcio 

AV. I Manter seco Sal, leite em pó, temperos 
em pó  

Sacarina D. I  Adoçar Refrigerantes, chocolates, 
doces 

Ágar-ágar EP.I Tornar espesso Geléias, pudins, sorvetes 

Fonte: (VALLE, 2004, p. 126-127) 

  

B.1 – Aprendendo através de observação: 

 Estudo de rótulos de alimentos industrializados: 

Objetivos: Compreender as informações contidas nos rótulos dos alimentos 

industrializados. 

Material: Rótulos de alimentos industrializados, previamente coletados, cartolina, 

pincel atômico. 

 

 
Trabalhando em Equipe 



Organizem-se em grupos de três a quatro elementos. Utilizando os rótulos 

que vocês coletaram, colem nas cartolinas e anotem as informações contidas neles: 

nome do fabricante, tabela de informação nutricional, data de validade. 

Observem novamente os rótulos que vocês colaram e vejam se existem 

nomes de substâncias pouco comuns em nosso cotidiano, como estabilizantes, 

conservador, ácido sórbico, acidulante, flavorizante, antioxidante, antiumectante, 

caso exista, anote o nome e/ou símbolo. 

Agora que vocês observaram com mais critério os rótulos dos alimentos 

industrializados que costumam consumir, respondam: 

 O que são aqueles nomes e/ou símbolos que vocês encontraram? 

 Para que servem os aditivos químicos alimentares? 

 Eles são realmente necessários? 

 Seu uso é seguro para a saúde humana? 

 

 

 

 

A.  Visita Técnica a uma fábrica de refrigerantes. 

Objetivos:  

 Conhecer as instalações e o funcionamento de uma fábrica de refrigerantes; 

 Conhecer como se dá o processo de fabricação de um refrigerante; 

 Refrigerante é um dos alimentos industrializados mais consumidos e também 

questionado no que diz respeito aos maus hábitos alimentares e sua contribuição 

para o ganho de peso. É, portanto de grande relevância conhecer a forma como 

este produto é fabricado, todas as tecnologias envolvidas no seu processo de 

produção, desde a água utilizada, os produtos que são adicionados para lhe 

conferir os diferentes sabores, o processo de envasamento dos diversos tipos de 

embalagens, o controle de qualidade que ocorre em cada uma das diferentes 

etapas de produção, ou seja, tudo o que ocorre desde a captação da água até o 

momento em que o refrigerante esteja pronto para o consumo. 

 

 Aprendendo com a visita! 



Visita a uma fábrica de refrigerantes para observação em loco de todo o 

processo que envolve a fabricação deste produto. 

 

 

 

A.  Obesidade: Um problema associado à alimentação inadequada e ao 

sedentarismo. 

 A má alimentação além de uma série de doenças como: o diabetes tipo 2, 

alguns tipos de câncer, hipertensão arterial, aterosclerose, dislipidemias e outras, 

pode causar também a obesidade. Esta doença caracteriza-se pelo excessivo 

acúmulo de gordura corporal que pode ocorrer de forma localizada (em partes 

específicas do corpo), ou geral (ao longo de todo corpo). 

 Quando em uma refeição ingerimos calorias em excesso, ocorre o acúmulo 

de gordura. De acordo com pesquisas realizadas, dez calorias ingeridas além do 

necessário irão gerar um grama de gordura que irá ficar armazenada aumentando 

o tecido adiposo, o que pode ser bastante prejudicial à saúde do indivíduo. 

 De forma análoga ao que ocorre no mundo atualmente, o processo de 

crescimento nos índices de obesidade no Brasil também sofre aumento, o que é 

bastante preocupante, principalmente no que se refere às faixas etárias das 

crianças e adolescentes.  

 A obesidade já figura como um dos grandes problemas de saúde pública 

no Brasil e no mundo. Doença multifatorial, pois seu desenvolvimento pode 

ocorrer devido a múltiplos fatores, como o genético, o metabólico, o cultural e o 

psicossocial. 

 De acordo com o local do corpo onde ocorre o maior acúmulo de gordura a 

obesidade pode ser classificada em: 

 Andróide: quando há um aumento no depósito de gordura na região do 

abdômen, é a gordura abdominal ou visceral, muito comum em homens. A pessoa 

que apresenta este tipo de gordura adquire um abdômen com o formato 

semelhante ao de uma maçã. 



Ginóide: ocorre quando há um depósito de gordura na região do quadril. É 

mais comum em mulheres. A pessoa com este tipo de gordura adquire um 

formato corporal muito semelhante ao de uma pêra. 

 Atualmente o método mais simples a ser utilizado para o diagnóstico do 

estado nutricional de um indivíduo é o Índice de Massa Corporal (IMC), que é 

determinado pela divisão da massa do indivíduo (peso) pelo quadrado de sua altura, 

onde a massa é expressa em quilogramas e a altura em metros. Veja: 

 

        
          Tabela 3. Classificação do grau de obesidade em relação ao IMC 

CLASSIFICAÇÃO IMC 

Abaixo do peso Abaixo de 18,5 

Peso normal 18,5 a 24,9 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 

Obeso leve 30,0 a 34,9 

Obeso moderado 35,0 a 39,9 

Obeso mórbido 40 para mais 

          Fonte: STÜRMER, 2001, p. 16. 

 No caso específico de crianças e adolescentes o diagnóstico do estado 

nutricional deve ocorrer a partir da determinação do percentil de idade 

IMC/idade, isto se deve às modificações corporais que ocorrem nesta época da 

vida.  

 Um dos fatores que vem contribuindo sobremaneira também com o 

aumento dos casos de obesidade é o sedentarismo. O conforto proporcionado 

pela modernidade faz com que as pessoas cada vez mais deixem de realizar 

atividades que exigem algum tipo de esforço físico, tornando-as cada vez mais 

sedentárias.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilograma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metros


A 1. Estudo do texto: “Distúrbios alimentares”. Este texto se encontra no livro 

didático: Ciência Atitude e conhecimento (FIGUEIREDO; CONDEIXA, 2009, p. 29   –  

30). 

 

 

 

 

 O que posso fazer em vez de ficar horas em frente à TV ou computador? 

 Quando uma pessoa emagrece, o que realmente ela perde? 

 Existe algum problema em uma pessoa na idade da adolescência eliminar 

totalmente o consumo de gorduras (lipídios)? 

 Que características do seu biótipo, você acha que herdou de seus pais? 

 O que pensa a respeito de todas as moças apresentarem biótipo de top 

model (magérrimas e esguias) e dos rapazes serem todos musculosos? 

Será que as diferenças que existem entre as pessoas não as tornam mais 

interessantes? 

 

A.2 Assista ao vídeo: “Os perigos da Obesidade e do Sedentarismo” 

Disponível em: 

 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15629 

Agora reflita sobre a mensagem que ele procura transmitir. 

 

B.  Conhecendo os perigos da obesidade: 

  

 

Doenças ligadas à obesidade 

O excesso de gordura corporal está relacionado ao aparecimento de 

inúmeras disfunções metabólicas e funcionais. Segundo dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), mais de 115 milhões de pessoas sofrem de problemas 

relacionados com a obesidade nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. 

Leia com atenção! 

Pense e discuta com os colegas 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15629


Dentre as várias doenças associadas a obesidade pode-se citar o desenvolvimento 

de diabetes mellitus, disfunções pulmonares, doenças cardiovasculares, problemas 

hepáticos, psiquiátricos e reprodutivos. Dessa forma, muitos riscos à saúde são 

propícios em maior escala, nas pessoas obesas, e os riscos podem se agravar com 

o grau de aumento da obesidade. 

 

Diabetes mellitus do tipo 2 

Devido a fatores genéticos, o diabetes se desenvolve independente de faixa 

etária, mas quanto maior o peso de uma pessoa, maior será a chance de 

aparecimento da doença. Isso acontece porque o aumento do peso e da gordura no 

corpo ocasiona uma resistência à ação da insulina, o hormônio que auxilia o 

organismo a regular os níveis de glicose.  

     

 Doenças cardiovasculares 

 Coração  

Entre as várias doenças do coração está a hipertrofia ventricular, o aumento 

do músculo do coração por excesso de trabalho. A hipertrofia pode evoluir para a 

insuficiência e gerar arritmia; também aumenta o risco de um acidente vascular 

cerebral e morte súbita. O coração de uma pessoa acima do peso tem que 

trabalhar mais. Se o peso ideal de um homem é 70 kg, logo, o coração foi feito 

para trabalhar num corpo de 70 kg. Todavia, se há um sobrepeso de 30 kg, ele 

tem que trabalhar para um corpo de 70 kg e mais um de 30 kg, por conseguinte, 

fica sobrecarregado.  

 Hipertensão  

Outro problema comum entre os obesos é a hipertensão. O motivo é a alta 

produção de insulina; por isso, muitas vezes o obeso não é diabético, entretanto, 

sofre com a pressão alta. A insulina age na manutenção do tamanho dos vasos 

sanguíneos e também favorece a absorção de água e sódio. Vale lembrar que, 

uma alimentação não balanceada somada à compressão dos vasos sanguíneos, 

resulta na pressão alta. 



 Trombose  

Como o coração do obeso funciona com dificuldade, há um bombeamento 

irregular de sangue para o corpo inteiro, gerando doenças ligadas ao sistema 

vascular. 

Partindo desse pressuposto, é comum que obesos tenham varizes e enfrentem 

um risco maior de ter trombose (acúmulo de coágulos de sangue dentro de vasos 

sanguíneos).  

 Colesterol alto  
 

            Os obesos têm baixa taxa de HDL, o colesterol bom que diminui o risco de 

ataque cardíaco e ajuda a remover o colesterol ruim das paredes das artérias. O 

acúmulo de gordura dentro dos vasos pode causar obstrução e até o infarto. O 

estudo da Universidade Estadual de Campinas apontou que o índice de colesterol 

alto, um problema mais comum em adultos, está atingindo também os de faixa 

etária inferior. Dos quase dois mil jovens e crianças entre 2 e 19 anos que foram 

atendidos no Hospital das Clínicas da Unicamp, 44% apresentaram alteração nos 

níveis de colesterol, e a principal causa foi o excesso de peso. 

     

Disfunções pulmonares 

 Asma  

Relacionada à presença de uma substância produzida no tecido adiposo, a 

asma, é capaz de provocar o fechamento dos brônquios. Estudos já mostraram 

que, quanto maior o índice de massa corporal, maior a quantidade dessa 

substância produzida pelo corpo. Por isso, os obesos sofrem mais de asma.  

 Apneia  
 

            Muito comum entre os obesos, a apneia é a parada respiratória involuntária 

durante o sono que atinge mais da metade dos obesos mórbidos. A apneia 

acontece mais nos obesos porque eles têm excesso de gordura na região do 

pescoço e a faringe fica mais estreita, facilitando o fechamento involuntário. Na 

posição horizontal do corpo durante o sono, a expansão do pulmão para a 



respiração também é mais difícil. Ou seja, quem sofre de apneia não tem um sono 

normal e enfrenta problemas durante o dia, como: cansaço, dificuldade de 

concentração e pressão alta. 

 

Depressão  

Estatísticas mostram que na população, 30% das pessoas não obesas 

terão algum tipo de depressão ao longo da vida. Já entre os obesos, esse número 

sobe para 89%. São pessoas que sofrem muito com a autoestima, principalmente 

na adolescência, uma fase em que a socialização é importante. 

Infertilidade e gravidez de risco  

A alta taxa de gordura no corpo provoca maior produção de testosterona 

(hormônio masculino), pois a menstruação fica irregular e a mulher tem mais 

dificuldade para engravidar. A gravidez da mulher obesa costuma ser de alto 

risco. Ela pode abortar devido à pressão alta e o bebê também pode ser afetado. 

Mulheres obesas têm o dobro de chance de ter filhos com problemas congênitos, 

entre eles: má formação da medula espinhal (que pode levar a um aborto ou a 

falta de movimento dos membros inferiores) e algum tipo de cardiopatia. 

Disponível em:  
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=183 

 

 

 

 

 

B.1 Exibição do vídeo: “Reeducação Alimentar”.  

Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=1578
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Aprenda com o vídeo 

Calculando o IMC 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=183
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15788
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15788


C. Utilizando as medidas de sua altura e peso, calcule o IMC para determinar 

sua classificação no que se refere às condições nutricionais.   

Para verificar a classificação observe a Tabela 3 de classificação do IMC. 

OBS: Esta atividade contará com o auxílio do professor de Educação Física nas 

medições de peso e de altura dos estudantes e do professor de matemática para 

determinar o IMC. 

C.1 Agora que todos obtiveram seu resultado, organizem-nos na forma de gráfico.  

C.2 Análise do gráfico obtido e discussão dos resultados. 

 

 

 

A. É Importante saber. 

 

 

 

 

Alimentos Diet, Light ou Zero são produtos importantes na dieta de pessoas 

diabéticas, obesas hipertensas, isso não significa, porém que possam ser 

consumidos de maneira indiscriminada por qualquer pessoa, existem critérios que 

devem ser seguidos ao se fazer uso destes produtos.  

Para compreenderem melhor o assunto leiam os textos:  

“Diet ou Light: Qual a diferença? Disponível em: 

http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=12  

 Alimentos diet x light: saiba quais as diferenças. Este texto pode 

ser encontrado no livro: Ciências Naturais Aprendendo com o cotidiano de Eduardo 

Leite do Canto, página 66. 

 

 

 

Diet, Light ou Zero. 

Qual a diferença? 

Aprenda com o vídeo 

http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=12


Exibição do vídeo: Aprenda a diferenciar: Diet, Light e Zero. A duração deste 

vídeo é de 10 min. e ele se encontra disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15632 

B. Observe a ilustração e responda:     

 

                        Figura 7 – Tipos de colesterol.                   
                        Fonte: PARANÁ, 2010 

 

Você sabe o que é o colesterol? 

a) Todos nós temos colesterol? 

b) O que a figura procura nos dizer? 

c) Qual a importância do colesterol no que se refere a nosso estado de saúde? 

Para ajudar a responder essas e outras questões façam leitura do seguinte 

texto: “Os perigos do colesterol”, que se encontra no livro Ciências - o Corpo 

Humano de Carlos Barros e Wilson Paulino na página 97.   

 

 

 

 

     Exibição do vídeo: Perigos do colesterol, cuja duração é de 7min29s,              

sendo que este se encontra disponível em:   

https://www.youtube.com/watch?v=WDff_jwC1W4 

 

C. Você já ouviu falar em: 

 

Aprenda com o vídeo 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15632
https://www.youtube.com/watch?v=WDff_jwC1W4


 

 

 

 

Se nunca ouviu falar, é hora de aprender. Para isso leia o texto: Cuidado com 

as gorduras saturadas e as gorduras trans que se encontra na página 34 do livro 

Ciências 8º ano de Fernando Gewandsznajder. 

C.1 Agora que você já sabe o que significa esses termos, realize uma pesquisa num 

supermercado e anote o nome de cinco produtos que apresentam esse tipo de 

gorduras. No próximo encontro discutiremos a respeito dos alimentos que vocês 

encontraram através da pesquisa. 

 

D. Os perigos do fast food. 

 

 

 

Apresentação do Filme: “A dieta do Palhaço”, cujo título original é “Super Size 

Me”, sob a direção de Morgan Spurlock, Estados Unidos: Karthbur Pictures, 2004, 

com duração de 98 minutos. Este filme é um documentário da experiência vivida 

pelo diretor do filme que se alimentou durante um mês, apenas em restaurantes da 

rede McDonald’s®, o qual realizava um total de três refeições diárias. O filme pode 

ser encontrado acessando o seguinte endereço: 

           https://www.youtube.com/watch?v=XiaET24DwaU 
 
 
 
 
 
 

 

E.  Palestra com um Nutricionista 

 Tema: “Importância de uma alimentação saudável” 

 

Gorduras saturadas e gorduras trans? 

Assista ao filme e reflita! 

Conversa de 

profissional!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=XiaET24DwaU


F. Palestra com o Professor de Educação Física  

Tema: “Importância da prática de atividade física para a manutenção de uma vida 

saudável” 

 

 

 

 

 

G. Apresentação de um teatro: 

 “Bem Estar”: Reeducação Alimentar  

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

                            

 

A - Aprendendo sobre os alimentos   

Na implementação de um projeto que almeja promover a conscientização de 

estudantes sobre um tema tão relevante como o tratado neste projeto de 

intervenção, torna-se importante fazer primeiramente uma abordagem teórica a 

cerca dos conceitos que envolvem o tema nutrição. Levando-se em consideração 

que, para se prevenir de problemas advindos de uma má alimentação faz-se 

necessária a aquisição do conhecimento prévio sobre os alimentos. Sendo assim a 

primeira atividade realizada junto aos estudantes será um estudo teórico sobre os 

alimentos. 

Esta atividade será realizada em sala de aula e no laboratório de informática. 

A metodologia utilizada será: leitura realizada em livro didático sobre o tema 

estudado, apresentação de slides, aula expositiva e pesquisa na internet. Espera-se 

que ao final desta atividade inicial os estudantes compreendam a função exercida 

1º MOMENTO 

Aprendendo com o 

Teatro! 



por cada um dos diferentes alimentos em nosso corpo, bem como, dos nutrientes 

neles presentes e sua importância para a manutenção de uma boa saúde.  

Intercalando a apresentação dos slides e a explicação do professor, nesse 

primeiro momento, também serão exibidos vídeos que tratam dos assuntos 

estudados e que servirá de estímulo para sensibilizar os alunos a respeito da 

importância de se ter uma alimentação equilibrada. 

OBS: Para acessar os vídeos, basta clicar nos links indicados, pressionando 

simultaneamente a tecla “Ctrl”. 

  

Os vídeos exibidos nesta atividade são: 

  A base molecular da vida – sais minerais. Este vídeo trata a respeito 

dos principais sais minerais e as funções que exercem no organismo, sua 

duração é de 5min17s. 

Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=Cx2e0_AasMU 

 

  “SOS Nutrição – vídeo 2 – CARBOIDRATOS”   

    Este vídeo tem duração de 7min29s e faz referência aos carboidratos. 

    Disponível em: 

                          http://www.youtube.com/watch?v=qrs2lQoeWco 

 

  “Alimentação Saudável” que trata a respeito de todos os grupos 

alimentares e sua importância para o bom funcionamento do organismo; sua 

duração é de 3min14s. 

 Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mafhQnNufFQ 

 

 

B – Aprendendo com experimentos: 

 Atividades que envolvem experimentos são ferramentas muito eficazes no 

que se refere ao processo ensino aprendizagem, pois motivam e despertam o 

interesse dos estudantes, à medida que estimulam a curiosidade, a capacidade de 

resolver problemas, compreender conceitos básicos e desenvolver habilidades. 

http://www.youtube.com/watch?v=Cx2e0_AasMU
http://www.youtube.com/watch?v=qrs2lQoeWco
https://www.youtube.com/watch?v=mafhQnNufFQ


Pensando-se nisso, esta atividade traz como ferramenta, as práticas experimentais, 

as quais serão desenvolvidas no Laboratório de Ciências. 

Na ocasião será solicitado aos estudantes que se organizem em grupos e 

elaborem relatórios sobre as práticas realizadas utilizando a ficha que será 

disponibilizada pelo professor e posteriormente recolhida para correção, uma vez 

que servirão como instrumentos de avaliação. 

 

C - Inquérito Investigativo para análise dos hábitos alimentares praticados pelos 

estudantes. 

Esta atividade será realizada em sala de aula, onde cada estudante receberá 

um formulário contendo as questões que deverão ser respondidas individualmente e 

de forma anônima, uma vez que, não será cobrado que os mesmos se identifiquem. 

Espera-se com isso levantar dados sobre a alimentação do aluno e seu estilo de 

vida.  Após o término da atividade, o professor efetuará o recolhimento da mesma, 

para análise e tabulação dos resultados obtidos, os quais posteriormente serão 

comentados com os estudantes na forma de seminário.  

 

 

 

 

 

A – Teste para verificação dos hábitos alimentares: 

 Dando continuidade a investigação dos hábitos alimentares dos estudantes, 

deverá ser realizado no recinto do Laboratório de informática um teste on line com 

os mesmos. Este teste disponibilizado pelo Ministério da Saúde é composto por uma 

série de questões de múltipla escolha que dizem respeito aos hábitos alimentares; 

ao término dessas questões o participante recebe uma pontuação referente à 

qualidade da alimentação praticada por ele. 

Este teste se encontra disponível no site:  

http://nutricao.saude.gov.br/teste_alimentacao.php 

 Após realização do teste e obtenção dos resultados, o estudante deverá 

anotar a sua pontuação, para posterior discussão que ocorrerá, também na forma de 

seminário. 
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http://nutricao.saude.gov.br/teste_alimentacao.php


B – Seminário 

 Partindo-se do pressuposto de que o seminário é uma técnica usada para se 

expor ideias ou estudos e promover o debate crítico entre os participantes, nesta 

atividade em particular, sua utilização torna-se bastante oportuna uma vez que, 

promoverá uma discussão e socialização dos resultados obtidos através do Inquérito 

Investigativo dos hábitos alimentares dos estudantes e do teste on line realizado por 

eles. 

 Para realização do seminário o professor fará a disposição dos estudantes em 

círculo, logo após efetuará a entrega aleatória dos formulários que foram 

preenchidos pelos mesmos, para que possam acompanhar os resultados.  

Previamente o professor fará a confecção de gráficos que demonstrem os 

percentuais obtidos em cada questão, para exibi-los durante a discussão (um gráfico 

para cada questão proposta respondida pelo aluno no formulário) ao mesmo tempo 

em que questiona os estudantes acerca dos resultados. 

 O mesmo ocorrerá com relação ao teste on line, ou seja, será apresentado 

um gráfico com a pontuação obtida pelos alunos. 

Espera-se ao término da realização desta atividade que os alunos ao 

observarem os resultados, se sensibilizem acerca da necessidade da aquisição de 

hábitos alimentares mais saudáveis. 

 

C – Descobrindo a importância de uma alimentação Saudável: 

Esta atividade tem por objetivo promover o desenvolvimento do senso crítico 

do estudante no tocante às escolhas que realiza em sua vida, principalmente no que 

se refere à alimentação. Poderá ser realizada em sala de aula ou em qualquer outro 

recinto da escola que permita a exibição de vídeo. 

Para iniciar esta atividade o professor deverá exibir o vídeo: “Dieta 

saudável” que se encontra disponível em: 

 http://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4 

Em seguida solicitará aos estudantes que leiam o texto “A Importância da 

Alimentação Saudável” o qual será disponibilizado pelo professor. A leitura poderá 

ocorrer de forma individual e silenciosa ou coletivamente, o importante é que os 

alunos entendam a mensagem do texto afim de que consigam identificar pontos 

comuns aos do vídeo que assistiram e com isso possam responder aos 

questionamentos que lhes foram propostos na atividade.  

http://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4


Dando prosseguimento, o professor fará a leitura do texto: “Os Atributos de 

uma Alimentação Saudável”. Este texto é um fragmento do documento elaborado 

pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE – Secretaria de Atenção à Saúde – Coordenação 

Geral da Política de Alimentação e Nutrição que se encontra nas páginas 140 e 141. 

Encontra-se disponível em:  

http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_1109_M.pdf 

 

OBS: Em atividades que envolvam a leitura de texto o professor pode 

elaborar slides no Power Point explorando seus vários recursos de apresentação. 

Para esclarecer um pouco mais a respeito do que seja uma alimentação 

saudável e equilibrada, o professor se utilizando da TV pendrive exibirá o vídeo: 

“Aprenda a Comer”, que trata entre outras coisas da Pirâmide alimentar. Este 

vídeo tem a duração de 2min26s e se encontra disponível em:  

     http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ 

D – Você é o que você come! 

Atividade realizada em sala de aula que envolverá o estudo e discussão do 

conteúdo presente na cartilha fornecida pela Superintendência de Políticas de 

Atenção Primária em Saúde SPP; Departamento de Atenção Básica – DEAB; 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná: “Você é o que você come!”. 

Apresentação do vídeo: “Você é o que você come!” cuja duração é de 

7min37s. 

Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=drDcYtwFYyM&feature=related 

  

 

 

 

A – Como a mídia influencia nossa alimentação? 

 

Objetivos: Desenvolver uma atitude crítica com relação ao que é veiculado pela 

mídia, principalmente em se tratando de produtos destinados à alimentação.  
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http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_1109_M.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ
http://www.youtube.com/watch?v=drDcYtwFYyM&feature=related


Para realização desta atividade os alunos serão convidados a assistir e 

analisar alguns vídeos de propagandas de alimentos vinculados na televisão. Esses 

vídeos estão disponíveis nos seguintes links: 

http://www.youtube.com/watch?v=twBauZ4GOWE  

http://www.youtube.com/watch?v=0NhetDNNolw 

http://www.youtube.com/watch?v=HgBI_cKboUM  

http://www.youtube.com/watch?v=0SwxHU-bjXU  

http://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg 

http://www.youtube.com/watch?v=t15_QmeIRYw 

http://www.youtube.com/watch?v=80KiQNsQ8zQ 

http://www.youtube.com/watch?v=BJNAF-SuFvw 

http://www.youtube.com/watch?v=Wxt_S02gZwk 

     

Assim que concluir a exibição dos vídeos o professor distribuirá um 

questionário que os alunos deverão responder de forma individual. Ao término desta 

atividade o professor realizará um debate levando em consideração as respostas 

obtidas. 

 Para encerrar esta atividade o professor proporá uma reflexão aos 

estudantes, exibindo um vídeo que apresenta um alerta sobre a influência da TV e 

da publicidade para a obesidade infantil. 

O nome do vídeo é: “Obesidade Infantil, consumismo e a televisão”, sua 

duração é de 1min19s e está disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15991 
 

B – Analisando os rótulos dos alimentos industrializados. 

 

Para realização desta atividade foi solicitado previamente aos alunos que 

trouxessem rótulos de alimentos industrializados que fazem parte de sua 

alimentação diária: leite em pó, achocolatado, manteiga, margarina vegetal, açúcar, 

pó de gelatina, arroz feijão, farinha, óleo, café, macarrão comum ou com ovos, 

ervilha em conserva, sardinha comum em óleo e em conserva, molho refogado de 

tomate, biscoitos ou qualquer outra embalagem de alimentos que queiram. 

O que se propõem é que os alunos façam uma observação minuciosa nos 

rótulos coletados e anotem todas as informações contidas neles, para que mediados 

http://www.youtube.com/watch?v=twBauZ4GOWE
http://www.youtube.com/watch?v=0NhetDNNolw
http://www.youtube.com/watch?v=HgBI_cKboUM
http://www.youtube.com/watch?v=0SwxHU-bjXU
http://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg
http://www.youtube.com/watch?v=t15_QmeIRYw
http://www.youtube.com/watch?v=80KiQNsQ8zQ
http://www.youtube.com/watch?v=BJNAF-SuFvw
http://www.youtube.com/watch?v=Wxt_S02gZwk
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15991


pelo professor, passem a compreender o significado daqueles nomes e símbolos ali 

descritos, assim como, percebam a importância da verificação da data de fabricação 

e validade de um produto. 

 

 

 

 

A – Visita Técnica a uma fábrica de refrigerantes. 

 

Atualmente já há a percepção de que o ambiente próprio para 

aprendizagem não se restringe mais somente à sala de aula, observa-se que 

atividades que envolvam visitas técnicas, são importantes ferramentas no 

processo ensino aprendizagem, diante disso, sempre que for possível e oportuno, 

o professor deve lançar mão deste recurso para proporcionar uma melhoria à 

aprendizagem de seus alunos. 

Para que haja a possibilidade da realização desta atividade, contudo, é 

importante que tenha ocorrido previamente o agendamento da visita junto à empresa 

a ser visitada, a fim de que sejam esclarecidos pormenores de ordem técnica, por 

exemplo: data e hora da visita, o número de participantes para que a mesma possa 

se organizar no sentido de disponibilizar um funcionário capacitado para 

acompanhar a visita técnica pelas dependências da fábrica, bem como, explicar e 

esclarecer as dúvidas dos estudantes acerca de cada um dos setores visitados.   

O professor deverá instruir os alunos acerca dos objetivos desta atividade, ou 

seja, de que não se trata de um passeio, mas que possui uma finalidade 

educacional. E que os mesmos deverão ser observadores e atenciosos com todas 

as informações prestadas pela pessoa que acompanhará a visita, bem como 

deverão seguir algumas normas de conduta, a fim de que a mesma transcorra com 

êxito. 

O professor deverá também, orientar os alunos a respeito de 

questionamentos que os mesmos farão no momento da visita, visto que será 

solicitado dos mesmos, relatório desta atividade. 

 

 

4º MOMENTO 

5º MOMENTO 



A. Obesidade: Um problema associado à alimentação inadequada e ao 

sedentarismo. 

A atividade tem início com um texto que comenta de forma sucinta sobre a 

obesidade, seu conceito, causas, classificação de acordo com o local onde se 

localiza o acúmulo de gordura e formas de diagnóstico. Em seguida os estudantes 

serão convidados a realizar a leitura do texto: “Distúrbios alimentares”, que 

pode ser encontrado no livro: Ciências Atitude e Conhecimento de Maria 

Terezinha Figueiredo e Maria Cecília Guedes Condeixa, nas páginas 29 e 30. O 

texto além do conceito de obesidade trata também de alguns distúrbios 

relacionados à alimentação em excesso ou inadequação de alimentos como 

também de alguns problemas psicológicos decorrentes da alimentação ou da falta 

dela. Após a leitura haverá a proposição de algumas questões as quais deverão 

levar os estudantes a uma reflexão a respeito de algumas questões, 

principalmente as que se referem à importância da diversidade entre as pessoas, 

ou seja, cada pessoa ser única nas suas características. 

OBS: Caso o professor considere necessário o aprofundamento a cerca 

dos distúrbios alimentares em especial anorexia, pode utilizar o vídeo: “Distúrbio 

Alimentar” que trata a respeito do assunto. Seu tempo de duração é bastante 

breve, somente 40s, mas é impactante, pois mostra como uma pessoa anoréxica 

enxerga o seu corpo. O vídeo se encontra disponível no seguinte endereço 

eletrônico: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id

=16027 

Para encerrar esta atividade o professor exibirá o vídeo: “Os perigos da 

Obesidade e do Sedentarismo”. A animação demonstra de uma forma bem 

humorada o sedentarismo como uma das causas do excesso de peso.  Sua 

duração é de 1min02s e encontra-se disponível em:  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id

=15629 

 

B.  Conhecendo os perigos da obesidade: 

Esta atividade será baseada na leitura de um texto extraído do Portal Dia-a-

dia Educação, intitulado: “Doenças ligadas à obesidade” o qual faz um relato a 

respeito das principais doenças relacionadas à obesidade.  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16027
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16027
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15629
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15629


Para sua realização o professor, tanto pode preparar material impresso para 

os alunos quanto pode levá-los ao laboratório de informática para que eles realizem 

a leitura on line. 

Ilustrando o que diz o texto, o vídeo “Reeducação Alimentar” da 

nutricionista Fabiana Baggio, da Fundação Pró-Rim, explica a importância de uma 

reeducação alimentar para diminuir os riscos de patologias como hipertensão 

arterial, diabetes entre outras. O referido vídeo tem uma duração de 5min55s e está 

disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=157
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C.  Calculando o IMC 

Trata-se de uma atividade que envolverá interdisciplinaridade, pois para 

realizá-la será necessário o auxílio do professor de Educação Física para que realize 

as medições antropométricas dos alunos (peso e altura), e a do professor de 

matemática para que os auxilie na determinação do IMC. Assim que os estudantes 

obtiverem os resultados, o professor em conjunto com os alunos elaborará um 

gráfico e discutirá os resultados obtidos na turma. Durante essa discussão ocorrerá 

questionamento do professor sobre a percepção que cada aluno tem de si quanto ao 

estado nutricional, bem como se essa percepção está em consonância com 

resultado do cálculo do seu IMC.  

  

 

A. É Importante sab 

 

A. É Importante saber. 

 

Esta atividade procura esclarecer a respeito das diferenças existentes entre 

os alimentos Diet, Light e Zero, afim de que os estudantes saibam quando produtos 

desse tipo devem ser consumidos e principalmente por quem devem ser 

consumidos.  

Para tanto o professor irá se utilizar de dois textos que servirão para 

aprofundamento teórico: “Diet ou Light: Qual a diferença?” Disponível em: 

6º MOMENTO 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15788
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=15788


http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=12 e Alimentos diet x light: 

saiba quais as diferenças. Este último texto pode ser encontrado no livro didático: 

Ciências Naturais - Aprendendo com o cotidiano, na página 66.  

Para encerrar a atividade, será exibido o vídeo: Aprenda a diferenciar: Diet, 

Light e Zero. O mesmo apresenta uma reportagem esclarecendo a confusão que 

muitas pessoas fazem entre os alimentos diet, light e zero. Tecnicamente, existe 

uma diferença sutil, porém simples de compreender, no entanto, a maioria das 

pessoas não dispõe desse conhecimento, passando a ingerir esses alimentos, de 

forma indiscriminada, quando na verdade esse consumo deve seguir alguns 

critérios, já que alimentos diet, light e zero são recomendados às pessoas com 

necessidades nutricionais especiais ou que estão se submetendo a dietas restritivas 

que envolvem certas substâncias. Sua duração é de 10min. 

 

B. Observe a ilustração e responda: 

Em se tratando da atividade relacionada ao colesterol, a ilustração é uma 

forma lúdica de incentivar os estudantes a pensar sobre o caráter bom e ruim do 

colesterol, ou seja, construir a ideia de que o colesterol também exerce papel 

importante no organismo e que, portanto, também contribui para o bom 

funcionamento do mesmo. A leitura do texto “Os perigos do colesterol” 

possibilitará que os alunos adquiram uma visão ampla a cerca do que seja o 

colesterol e sua ação no organismo, apresentando entre outras coisas as taxas 

referenciais de colesterol total para pessoas de diferentes idades. Finalizando esta 

atividade sobre o colesterol o professor procederá à exibição do vídeo “Perigos do 

colesterol”, que possui uma duração de 7min29s e que se encontra disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDff_jwC1W4. 

 

C. Você já ouviu falar em... 

Esta atividade que fala a respeito das gorduras saturadas e gorduras trans, 

será realizada mediante a leitura do texto Cuidado com as gorduras saturadas e 

as gorduras trans, presente no livro didático Ciências 8º ano de Fernando 

Gewandsznajder, na página 34. Após a leitura do texto realizada pelos estudantes 

e explicação do professor, os mesmos farão uma pesquisa de campo em um 

supermercado, procedendo à observação de rótulos de alimentos para verificação 

da presença destes tipos de gordura. A eles será solicitado que anotem os nomes 

http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=12
https://www.youtube.com/watch?v=WDff_jwC1W4


de produtos que contenham esse tipo de gordura para que posteriormente os 

resultados sejam confrontados e discutidos em sala de aula. 

 

D. Os perigos do fast food  

Fast food é o nome genérico dado ao consumo de refeições que podem ser 

preparadas e servidas em um intervalo pequeno de tempo. São comercializados sob 

a forma de sanduíches, pizzas e pastéis entre outros. Aplica-se comumente à 

comida vendida em lojas pertencentes às grandes redes de alimentação como por 

exemplo o McDonald’s®.  

Esta forma de alimentação apesar de ser muito apreciada pelas pessoas por 

apresentar comodidade e conveniência a baixo custo é severamente criticada pelos 

nutricionistas que não recomendam esse tipo de comida, pois elas apresentam um 

alto teor de gordura e açúcar, o que não faz bem para o organismo. As gorduras 

usadas neste tipo de produtos, as chamadas gorduras saturadas, aumentam os 

níveis de colesterol, provocando coágulos nas artérias e aumentando o risco de 

doenças coronárias. O excesso de açúcares na comida é motivo de grande 

preocupação, principalmente pelo que pode causar à saúde dos dentes, como 

também pela sua ligação direta à obesidade, às doenças cardíacas. O sal em 

excesso é responsável em grande parte pelo aumento da pressão arterial e aumenta 

o risco de ataques cardíacos. 

Esta atividade consiste na exibição do filme “A dieta do Palhaço”, cujo título 

original é “Super Size Me”, apresentando Morgan Spurlock como diretor e criador do 

roteiro. 

 O documentário retrata a experiência vivida por Spurlock que se alimentou 

durante um mês, apenas em restaurantes da rede McDonald’s®, num total de três 

refeições diárias. Antes de dar início à experiência que seria retratada no filme, o 

diretor efetuou vários exames para verificação do seu estado geral de saúde, que na 

ocasião foi considerado bom, mas que menos de um mês após o início da nova 

dieta, já inspirava cuidados. No filme a cultura do fast food é ressaltada, ocorrendo 

também a demonstração dos efeitos físicos e mentais provocados por este tipo de 

dieta. 

Após a exibição do filme o professor mediará uma discussão entre os 

estudantes acerca da impressão que os mesmos experimentaram, procurando 

ressaltar qual a principal mensagem deixada pelo diretor e roteirista Spurlock.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Refei%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sandu%C3%ADche
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pastel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimenta%C3%A7%C3%A3o


O filme se encontra disponível em:    

https://www.youtube.com/watch?v=XiaET24DwaU 

                                                                               

 

C. Palestra com um Nutricionista 

 Tema: “Importância de uma alimentação saudável” 

 

D. Palestra com o Professor de Educação Física  

Tema: “Importância da prática de atividade física para a manutenção de uma vida 

saudável” 

 Ambas as atividades: palestra com um Nutricionista e palestra com o 

professor de Educação Física darão aos estudantes a oportunidade de esclarecer 

dúvidas ainda existentes sobre a importância da aquisição de hábitos saudáveis 

de alimentação e da realização de atividades físicas para a manutenção da 

saúde. Os pais também serão convidados para acompanharem as atividades, 

possibilitando assim, a promoção de uma efetiva mudança nos hábitos da família.  

As palestras poderão ocorrer na escola ou em qualquer outro local, desde que 

estes sejam adequados ao número de participantes. 

 

G. Apresentação de um teatro: 

 “Bem Estar”: Reeducação Alimentar 

 Apesar de ser a última atividade da implementação do projeto, o professor já 

nos primeiros encontros deverá alertar os estudantes sobre a realização do teatro, 

tendo como subsídio todas as tarefas realizadas em atividades anteriores. Para 

realização desta atividade os alunos deverão organizar-se no sentido de criar uma 

apresentação teatral baseada no programa de televisão “Bem Estar”, enfocando o 

tema: Reeducação alimentar. Caberá ao professor coordenar a atividade, cujo 

objetivo será a socialização do assunto discutido durante a implementação do 

projeto para toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XiaET24DwaU
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