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Resumo Os temas saúde, bem estar e prevenção, 
encontram-se em destaque na mídia,  fazem 
parte de programas da Organização Mundial de 
Saúde e estão  presente nas políticas 
governamentais, com o objetivo de aumentar o 
consumo de frutas, verduras e legumes  na 
alimentação, para a manutenção da saúde e 
prevenção às doenças. Partindo dessas 
constatações, é proposto nesse projeto PDE, o 
estudo  de estratégias lúdicas com a  criação de 
propagandas e com pesquisas, que possibilitem 
investigações, reflexões e mudanças nos hábitos 
alimentares dos alunos  e de como a ausência 
desses alimentos podem comprometer o 



 

 

 

desenvolvimento físico, dificultar o desempenho 
e a aprendizagem, além de abaixar a imunidade 
e a resistência às doenças e infecções. Espera-
se, por meio desse estudo de alimentação 
saudável, esclarecer e debater conhecimentos, 
que destaque o valor nutricional, benefícios e as 
consequências provocadas pela carência de 
frutas, verduras e legumes na alimentação, para 
que os alunos e seus familiares passem a 
consumir alimentos de alta qualidade nutricional, 
incorporando-os aos seus hábitos alimentares, 
possibilitando, assim, a manutenção da saúde, 
prevenção às doenças e bem estar. Contribuindo 
também, para formação qualitativa do ensino 
aprendizagem desse cidadão. 
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Apresentação 

 

 

 Ensinar ciências, atualmente, é um grande desafio, porém, quando se 

consegue aliar conhecimento científico, desenvolver a criatividade e estimular a 

reflexão do educando, a respeito de assuntos significativos e contextualizados, 

pode-se estar intervindo na sua dinâmica de vida, provocando mudanças de hábitos 

e atitudes, frente a uma situação, até então, desconhecida ou não analisada e a 

partir de então, contribuir para um novo posicionamento pessoal, familiar e até de 

sua comunidade. 

 Partindo dessas possibilidades, o trabalho PDE aqui apresentado, cujo titulo é 

“Cuidando da saúde e prevenindo doenças com a ingestão de frutas, verduras 

e legumes na alimentação diária”, tem a intenção de trazer conhecimentos e 

reflexões sobre hábitos alimentares, destacando a importância de ingerir frutas, 

verduras e legumes diariamente, bem como, os benefícios, valor nutricional e 

consequências da carência desses alimentos em nosso organismo. 

 Promover a saúde e prevenir doenças é preocupações constantes de 

médicos, nutricionistas, pais, governos e toda sociedade. 

 Pesquisas nessas áreas mostram que o não consumo de frutas, verduras e 

legumes diariamente podem provocar deficiências nutricionais, que resultam de uma 

dieta alimentar insuficientes ou inadequadas, dietas estas muitas vezes estimuladas 

por hábitos alimentares imediatistas e da vida moderna, por apelos da 

mídia/propagandas ou simplesmente desconhecimento das consequências de uma 

alimentação com baixo valor nutricional e que elas podem trazer doenças ou 

carências nutricionais ao organismo, influenciando no seu desempenho, 

desenvolvimento, funcionamento e defesas, baixando a imunidade. 

 Analisar essas situações, a partir de conhecimentos científicos vinculados à 

vivência do educando, à vida moderna e à mídia/propaganda, de forma crítica e 

lúdica, poderá propiciar mudanças nos hábitos alimentares dos educando e de seus 

familiares, proporcionando melhoria na qualidade de vida. 

 A metodologia e atividades sugeridas, nesse trabalho, ocorrerão por meio de 

pesquisas, debates, análises e criação de propagandas, ao usar essas ferramentas 

pretende-se somar e contribuir com o tema abordado, que muitas vezes é 

negligenciado em nossa prática pedagógica e pouco explorado em nossos livros 



 

 

 

didáticos, a metodologia aqui utilizada pode ser adequados a outros temas e turmas, 

de acordo com a realidade escolar na qual se realizará a intervenção pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Metodologia 

 

 

O trabalho metodológico desenvolvido nesse projeto considera as orientações 

das diretrizes curriculares do Estado do Paraná, no que diz respeito, a relação dos 

conteúdos científicos com o cotidiano do estudante e destaca a pesquisa, o trabalho 

em grupo e o lúdico como formas de atividades. 

Nas diretrizes curriculares a pesquisa visa à construção do conhecimento, 

por meio da interpretação, redação própria, organização de ideias e argumentação, 

o trabalho em grupo propicia trocas de experiência, confronto de ideias, 

desenvolve o espírito de equipe e atitude colaborativa, o lúdico permite a interação 

do educando com o mundo, usando a imaginação, a exploração, curiosidade entre 

outros, que permitem uma interação significativa, entre o assunto abordado e a 

reestruturação cognitiva. A observação do cotidiano e a apresentação do trabalho, 

também estão presentes como parte da compreensão crítica do conteúdo 

pesquisado, explicitando sua interpretação e compreensão do tema (DCEs, 2008, 

p.75- 77).  

Os conteúdos estruturantes envolvidos no tema desse estudo são: matéria, 

sistemas biológicos e energia e os conteúdos básicos são: constituição da matéria, 

morfologia, fisiologia dos seres vivos e formas de energia, com enfoque em nutrição 

e saúde. Esses conteúdos são poucos discutidos e incentivados nos livros didáticos, 

deixando uma lacuna na formação do aluno, no que diz respeito à ingestão de frutas, 

verduras, legumes em suas escolhas alimentares, não os relacionando à saúde e 

prevenção de doenças, não os sensibilizando sobre a importância da educação 

nutricional e qualidade de vida. As atividades sugeridas buscam influenciar 

favoravelmente na formação de hábitos desejáveis, aprofundar as pesquisas, 

análises, discussões e reflexões sobre o tema.                           

Para o desenvolvimento do trabalho, o mesmo será dividido em cinco etapas, 

cada etapa apresentará suas atividades e forma de avaliação, a fim de explanar a 

implementação pedagógica do projeto. 

As etapas são as seguintes: 

 

 

 



 

 

 

1ª Etapa - Apresentação e investigação 

 

- O projeto será apresentado à comunidade escolar interna e disponibilizado uma 

síntese em edital, em pontos estratégicos do estabelecimento de ensino; 

- encaminhamento para alunos e seus pais de um informativo sobre a 

implementação do projeto, bem como o pedido de uso de imagens e criações 

realizadas durante o projeto; 

- aplicação de um questionário com alunos e enviar um para os pais, a fim de 

realizar um levantamento sobre o tema a ser desenvolvido, esse questionário será 

aplicado no inicio e no fim da implementação, os dados coletados serão 

confrontados e servirão de análise de resultados; 

- tabulação de dados.  

Nessa etapa o projeto será apresentado para comunidade escolar, alunos e 

seus familiares, bem como ocorrerá à aplicação de um questionário para coletar 

dados e avaliar os conhecimentos do educando e de seus familiares a respeito do 

tema, servindo então de parâmetro para comparar os conhecimentos iniciais e os 

adquiridos após os estudos, além de subsidiar o encaminhamento das aulas 

teóricas. 

 

 

2ª Etapa - Trabalhando conceitos 

 

- Aulas expositivas e dialogadas sobre nutrição e saúde, conceituações de frutas, 

verduras e legumes destacando seus valores nutricionais, benefícios e 

consequências da carência para o organismo; 

- DVD sobre nutrição e importância das FVL (frutas, verduras e legumes); 

- vídeo-palestras com nutricionistas; 

- confecção de painel. 

Essa etapa trabalhará conceitos de nutrição, saúde, doenças e alimentação, 

através de aulas teóricas dialogadas, DVDs, vídeo-palestras e elaboração de painel 

com as informações mais significativas.  

 

 

 



 

 

 

3ª Etapa - Autoanálise e observação 

 

- Levantar os hábitos alimentares da semana; 

- observar como ocorrem as escolhas alimentares; 

- analisar influências da mídia/propaganda nos hábitos alimentares. 

Etapa esta de observação, levantamento de dados, análise do cotidiano e 

relato das observações. 

 

 

4ª Etapa - Pesquisa e apresentação 

 

- Formação de grupo e distribuição de temas; 

- pesquisas diversas sobre os temas; 

- trabalho teórico; 

- confecção de material; 

- apresentação da pesquisa e material confeccionado. 

Em grupo debater a teoria e a observação prática, confrontando as 

informações, relatando as conclusões, as pesquisas serão aprofundadas de acordo 

com os alimentos sorteados, será confeccionado material para apresentação e 

apresentação, propriamente dita, das propagandas criadas. 

 

 

5ª Etapa - Avaliação do aprendizado 

 

- Aplicação do questionário para confrontar os resultados; 

- tabulação dos dados; 

- autoavaliação e discussão dos resultados tabulados; 

- apresentação do resultado final para as outras salas. 

O questionário aplicado no início do trabalho será reaplicado para confrontar 

as respostas e observar se houve mudanças após a participação no projeto.  

Tabulação dos dados, apresentando-os para análise e debate com a turma. 

 

 

 



 

 

 

Cuidando da saúde e prevenindo doenças com a ingestão de frutas, 

verduras e legumes na alimentação diária 

 

 

O projeto exposto abordará três aspectos fundamentais para desenvolver a 

temática proposta, são eles, Saúde e Doença, Alimentação Moderna e Nutrição na 

Formação Educacional. 

 

Saúde e Doenças 

 

 

Atualmente, os meios de comunicação tem divulgado a importância de uma 

alimentação saudável para o bom funcionamento do organismo e prevenção às 

doenças; uma alimentação inadequada pode resultar em carências nutricionais, 

provocando diversas doenças (BOOG, 2003). 

 Segundo a Revista Saúde Pública (2009), pode-se afirmar que é do 

conhecimento da saúde pública, desde o início do século XX, que a utilização de 

frutas, verduras e legumes (FVL) na alimentação é primordial para a manutenção da 

saúde e prevenção às doenças. Essa constatação faz parte de estudos realizados 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que no início do século XXI, estimava-

se que o consumo inadequado desses alimentos estaria entre os principais fatores 

de risco para a carga total global de doenças em todo mundo.  

 Esse estudo mostra que com 400 gramas desses alimentos, diariamente, o 

que equivale a cinco porções, seria o suficiente para que o organismo obtivesse 

fontes de micronutrientes, fibras e de outros componentes com propriedades 

funcionais adequadas a uma dieta saudável e com poucas calorias, favorecendo a 

manutenção do peso corporal e prevenção à saúde. 

 Essa mesma revista informa que esses dados levaram o governo brasileiro, 

nessa mesma época, a incluir em sua agenda política técnica de Estratégia Global 

para a Promoção de Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, a instituir o 

incentivo ao consumo desses alimentos, legitimado no Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de aumentar o consumo, a 



 

 

 

produção e a comercialização desses alimentos, na perspectiva de promoção da 

saúde e da segurança alimentar e nutricional como um direito humano. 

 Essas informações, nada recentes, mas muito atuais e pontuais a esse 

projeto, mostram que uma alimentação rica em verduras, legumes e frutas (FVL) 

desempenham um importante papel na resistência do organismo às doenças e ao 

seu funcionamento adequado (KAMEL; KAMEL, 2003).  

 Segundo Philippi (2007), a alimentação está presente em todas as fases da 

vida, iniciando no nascimento até a velhice e em cada fase sua finalidade é 

específica, como o crescimento, desenvolvimento, prevenção e manutenção da 

saúde. Os alimentos possuem nutrientes que mantém a saúde do organismo e sua 

ausência pode provocar doenças. 

 Uma alimentação saudável traz benefícios, como saúde, bem estar físico e 

mental, garantindo o equilíbrio e o bom funcionamento do organismo. Mas uma 

alimentação insuficiente ou excessiva pode trazer prejuízos ao desenvolvimento, 

crescimento, aprendizagem e à saúde, provocando doenças por carências ou 

excessos nutricionais, esse desequilíbrio nutricional é consequência de uma dieta 

inadequada, com baixo valor nutricional (PHILIPPI, 2007). 

 Torna-se então indispensável, para se ter boa saúde e prevenir as doenças, o 

consumo diário e adequado de FVL, suprindo, assim, as necessidades de nutrientes, 

garantindo o bom funcionamento e desenvolvimento do organismo, reduzindo os 

riscos de doenças crônicas não transmissíveis e deficiências nutricionais, pois ao 

consumir esses alimentos, obtêm-se os nutrientes necessários para o funcionamento 

e desenvolvimento adequado (MENDES, 2009). 

 Para Philippi (2007, p.42), “a alimentação adequada resguarda o valor 

nutritivo [...] e promove uma vida saudável, que previne o aparecimento de doenças, 

consequentes de hábitos alimentares inadequados”.  

 Kamel e Kamel (2003, p.12-15), acrescentam que “a vida se mantém por 

trocas constantes de substâncias e por transformações dessas em energia, essas 

substâncias são encontradas em uma dieta com vários nutrientes, entre eles as FVL, 

que possuem alta concentração de fósforo, magnésio, cálcio, ferro, vitaminas entre 

outros nutrientes que são essenciais à saúde e à vida”.  

 



 

 

 

Alimentação Moderna 

 

 

 Porém, muitas vezes, esses alimentos são substituídos por fast-food com 

muitas frituras, sanduiches, refrigerantes, doces, biscoitos e salgadinhos. 

Caracterizando, assim, uma alimentação inadequada e muito constante nos 

cardápios alimentares atuais, podendo provocar como consequências, carências e 

deficiências nutricionais ao organismo, causando baixa imunidade e resistência, 

tornando-o mais suscetível às doenças e infecções (MENDES, 2009).  

 A mídia exerce grande influência sobre o consumo alimentar, incentivando a 

ingestão de alimentos calóricos e pouco nutritivos (BOOG, 2003). 

 Para Boog (2003), as crianças e os adolescentes são presas fáceis para o 

marketing das indústrias de alimentos, suas mensagens seduzem, convence, criam 

desejos e substituem carências pessoais. Essas exposições aos veículos de 

comunicação influenciam na escolha de alimentos com baixo teor nutritivo; e o fato 

da mídia não incentivar a venda e o consumo de FVL, mesmo esses alimentos 

sendo de preço muito menor que dos fast-food e alimentos industrializados, 

reafirmam a influência da mídia na decisão de compra para o consumo. 

 Além da mídia, a nova estrutura familiar e social, aumenta o consumo de 

produtos industrializados, que atendem ao imediatismo, economizam tempo de 

preparo, facilitam o consumo e suprem a necessidade alimentar do momento. Essa 

alimentação com comidas prontas, sanduiche, salgadinhos, biscoitos, frituras, doces 

e refrigerantes, entre outras de fácil acesso, são alimentos típicos da vida moderna, 

que não fazem parte de uma dieta adequada e balanceada com nutrientes que 

auxiliem na manutenção da saúde e na prevenção das doenças (MENDES, 2009). 

 A respeito do consumo alimentar pode-se citar: 

 
[...] é consenso que, no século XX, mudanças ocorridas na estrutura 
familiar, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, influenciaram o 
padrão alimentar, sendo incomuns refeições com horários definidos e 
cardápios elaborados para o consumo em família, especialmente nas 
grandes cidades, onde as atividades são exercidas em diferentes horários e 
contextos. Na atualidade, entre os determinantes do consumo alimentar, 
também se destaca, em diferentes culturas, a influência da globalização, 
mais perceptível nas zonas urbanas, onde se observa o consumo 
exagerado de alimentos industrializados a partir da influencia norte-
americana nos costumes de diferentes países (SANTOS et al., 2005, p.625). 



 

 

 

De acordo com Mendes (2009), a baixa qualidade desses alimentos, 

presentes na alimentação moderna, refletem em carências de vitaminas e sais 

minerais, como o cálcio, ferro, magnésio, potássio entre outros, que levam o 

organismo ao desequilíbrio nutricional e consequentemente ao surgimento de 

doenças ou mal estar, que poderiam ser evitados ou amenizados com uma dieta 

alimentar composta de FVL, que são fontes importantes de vitaminas, sais minerais, 

potássio, ferro, magnésio, fibras, cálcio, entre outros nutrientes essenciais ao 

equilíbrio e bom funcionamento do organismo. 

 Segundo Vasconcellos e Gewandsznajder (1993), a nutrição adequada supre 

as necessidades do organismo e colaboram com seu funcionamento, regulando os 

processos vitais, que garantem o bem estar e a manutenção da saúde. Os hábitos 

alimentares errados surgem dá má educação, por falta de informações, crendices e 

condicionamentos da mídia, que levam ao consumo de alimentos não pelo valor 

nutricional e os benefícios à saúde, mas pela sedução e facilidade criada para vida 

moderna e pela propaganda. 

 Considerando as citações, de Santos, Mendes, Vasconcellos e 

Gewandsznajder percebem-se os problemas relacionados à saúde de crianças e 

adolescentes, devido aos hábitos alimentares inadequados. 

Quando os hábitos alimentares inadequados se somam a uma alimentação 

hipercalórica, pobre em nutrientes, atividade física reduzida, por entretenimentos 

que requerem posturas estáticas, como videogames, computadores e televisão, 

além de propagandas de alimentos hipercalóricos associados a formas de lazer, 

beleza, sexualidade e aceitação nos grupos, as consequências podem ser 

desastrosas, desenvolvendo carências e mau funcionamento do organismo (BIZZO; 

JORDÃO, 2009). 

 Diz Ansaloni (2007) que sendo a televisão o meio de comunicação de maior 

acesso: 

[...] exerce influência significativa no consumo alimentar — aumento de 
calorias vazias — e tal consumo é influenciado pela propaganda de 
alimentos veiculada. [...] o tempo que as crianças passam assistindo a TV 
representa um período de baixa atividade física, além de fator de 
competição com outras atividades de lazer em que se consumiria mais 
energia (ANSALONI, 2007, p. 13). 
 
 



 

 

 

 Nutrição na Formação Educacional 

 

 

 Bizzo e Jordão (2009), frente a tal situação, acrescentam que se faz 

necessário uma nova alfabetização, a nutricional, que traga conhecimentos e a 

compreensão, de que há opções alimentares e a necessidade de refletir sobre a 

natureza e a contribuição nutricional dos alimentos para o bem estar e a saúde, e 

que essas mudanças na escolha alimentar, pode ser o grande diferencial entre um 

organismo saudável e um doente.  

 Para Barros e Paulino (2009), a dieta alimentar adequada é aquela que 

fornece elementos necessários ao crescimento e à manutenção do corpo e não a 

que atende às preferências pessoais, pois o corpo precisa de uma dieta saudável 

para continuar vivendo. O organismo não é capaz de fabricar os nutrientes que 

necessita, ele precisa que seja ingerido, durante as refeições, alimentos variados, 

pois não existe alimento que possua sozinho a quantidade adequada de 

“combustível e matéria–prima” para garantir todas as atividades de manutenção, 

construção, reconstrução, crescimento e desenvolvimento do organismo. Quando se 

opta por hábitos alimentares saudáveis, é necessário que se tome algumas atitudes, 

como reduzir a ingestão de doces, frituras, lanches e refrigerantes, além de 

adicionar às refeições, um bom prato de salada, fruta de sobremesa e suco, além de 

carnes magras e grelhadas, grãos e fibras. 

 É compreensível, que diante de uma refeição se tenha o desejo de comer 

apenas alimentos apreciados, no entanto, a saúde depende muito do que se come, 

por isso é essencial que se conheça os tipos e quantidades de alimentos 

necessários ao organismo (BIZZO; JORDÃO, 2009). 

 Com esses conhecimentos, mudar de comportamento e de hábitos é tarefa de 

cada pessoa, que poderá eliminar ou moderar o consumo de qualquer alimento que 

não seja saudável, essa mudança não esta em banir do cardápio aquilo que mais 

gosta e sim em fazer escolhas mais saudáveis e responsáveis no sentido de 

proteger o organismo e desenvolver hábitos alimentares que levem a uma dieta 

alimentar mais saudável (WEIL, 1998). 

 Os espaços escolares são excelentes espaços de interação, criam 

oportunidades para se adquirir e treinar competências, além de auxiliar e 



 

 

 

conscientizar na importância das escolhas alimentares para promover hábitos 

saudáveis (PEREIRA; CARVALHO, 2006). 

 Nutrição faz parte do conteúdo estruturante, assim como o corpo humano e a 

saúde, estão nas diretrizes curriculares e objetivam integrar os sistemas e suas 

funções para a manutenção de um organismo saudável. Aprofundar os estudos e 

reflexões sobre esse tema, com métodos de aprendizagem mais significativos, 

possibilitará mudanças de comportamento que diminuam os riscos de distúrbios 

alimentares (DCEs, 2008). 

 Nesse contexto a disciplina de ciências, amplia a visão do educando, a 

respeito dos alimentos saudáveis, confrontando seus hábitos, com as informações 

da mídia e com o conhecimento científico, por meio do diálogo com o grupo de 

estudo, para que ocorram debates, reflexões, trocas de informações e conclusões a 

respeito dos estudos realizados (DCEs, 2008). 

   A realização de estudos em grupo, segundo Senge apud Bohm (2004) é um 

momento muito importante, no processo ensino/aprendizagem, pois no que se refere 

ao diálogo e ao aprendizado, pontua-se que: 

  
No diálogo desenvolve-se um ”tipo de sensibilidade” que transcende o que 
normalmente reconhecemos como pensamento. Essa sensibilidade é uma 
“rede fina” capaz de coletar significados sutis no fluxo de pensamentos. 
Bohm acrescenta que essa sensibilidade está nas raízes da verdadeira 
inteligência. Sendo assim, segundo Bohm o aprendizado coletivo, não é só 
possível como também é vital para a realização dos potenciais da 
inteligência humana (SENGE, 2004, p.270). 

 
 Quando esse tema, alimentação e saúde, são tratados do ponto de vista 

“lúdico”, representando propagandas e criando rótulos nutricionais, para destacar as 

propriedades, os benefícios e as consequências provocadas pela ausência desses 

alimentos, transformam o ambiente escolar, em um ambiente propício e valioso para 

o desenvolvimento de ações educativas na área da nutrição e saúde (REBELLO, 

2010).  

 Nesse sentido Mészáros (2007), propõe uma reflexão sobre a importância de 

utilizar diferentes metodologias, para valorizar a concepção de 

ensino/aprendizagem, permitindo que professores e estudantes, promovam 

transformações no meio pesquisado. 

Senge (2004) e Mészáros (2007) destacam a importância do trabalho em 

grupo e as diferentes metodologias para facilitar o processo de ensino/ 



 

 

 

aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento integral e a educação para 

promoção da saúde. 

 A relação professor/aluno e as estratégias metodológicas facilitam a 

compreensão e a construção do conhecimento, vejamos:  

 
[...] as relações que se estabelecem entre o que o estudante já sabe e o 
conhecimento específico a ser ensinado pela mediação do professor não 
são arbitrárias, pois dependem da organização dos conteúdos; de 
estratégias metodológicas adequadas; de material didático de apoio 
potencialmente significativo; e da “ancoragem” em conhecimentos 
especificamente relevantes já existentes na estrutura cognitiva do estudante 
(MOREIRA, 1999). 

 
 Tratando-se da dieta alimentar, muitas vezes, não se consome na alimentação 

diária, os alimentos necessários ao organismo, por desconhecer seus benefícios e 

consequências de sua carência, é necessário, então, estimular uma discussão 

crítica, sobre hábitos, escolhas alimentares, saúde e doenças (VASCONCELLOS; 

GEWANDSZNAJDER, 1993).   

 De acordo com Ramos (2004), para que ocorra o processo de ensino 

aprendizagem, é necessário analisar, discutir e debater as pesquisas realizadas, a 

respeito das observações do que foi estudado, para que, então haja compreensão e 

apreensão do conhecimento adquirido com as intervenções aplicadas: 

 
[...] o processo de ensino-aprendizagem contextualizado é um importante 
meio de estimular a curiosidade e fortalecer a confiança do aluno. Por outro 
lado, sua importância está condicionada à possibilidade de [...] ter 
consciência sobre seus modelos de explicação e compreensão da 
realidade, reconhecê-los como equivocados ou limitados a determinados 
contextos, enfrentar o questionamento, colocá-los em cheque num processo 
de desconstrução de conceitos e reconstrução/apropriação de outros 
(RAMOS, 2004, p.02). 

 
 No ato educacional, contextualizar, construir, reconstruir e apropriar, é 

fundamental ao ensino/aprendizagem e quando o educando perceber que suas 

escolhas alimentares “nem sempre são conscientes, nem sempre são suas, e nem 

sempre levam em conta o bom funcionamento do organismo e a saúde”, é a 

apropriação do conhecimento proposto nesse estudo (DCEs, 2008).   

 A partir do momento que cidadãos são formados e informados, tornam-se 

mais conscientes do seu comportamento em relação às escolhas alimentares, tal 

percepção e conhecimento se refletem nas mudanças de hábitos e atitudes 

alimentares levando à consumos mais adequados, com a ingestão diária de FVL 

(frutas, verduras e legumes), ciente que esses alimentos/nutrientes fazem parte de 



 

 

 

um estilo de vida mais saudável, promovendo saúde e qualidade de vida, a partir de 

uma dieta alimentar mais adequada. Essa escolha, consciente e responsável, a 

partir do conhecimento sobre a importância dos alimentos e seu valor nutritivo, frente 

às diversas opções, resulta de uma educação alimentar que visa o enfrentamento 

dos problemas alimentares e nutricionais no contexto atual (VASCONCELLOS; 

GEWANDSZNADJER, 1993). 

 A metodologia diversificada, a pluralidade de recursos, linguagens e tarefas 

são fundamentais para que os alunos desenvolvam suas competências e sua 

compreensão a cerca dos estudos realizados (PEREIRA; CARVALHO, 2006).   

Segundo Anastasiou (2004, p.62), “a metodologia, longe de ser um prescritivo 

de modelos de ação docentes e discentes, torna-se vivência planejada, discutida, 

acompanhada e alterada [...] torna-se referência de uma possibilidade de ação”. 

Essas palavras, referenda o projeto aqui exposto, que tem a contextualização, a 

pesquisa e a metodologia diversificada, como norteadores do estudo da alimentação 

saudável e sua importância para a manutenção da saúde, possibilitando aos 

educadores um momento de reflexão, novas ideias e sugestões de como tornar este 

tema mais significativo na vida do educando/cidadão e na possibilidade de 

transformação do seu meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cronograma de Implementação 

 

 

Número de aulas Atividades 

Reunião pedagógica 
Apresentação do projeto para comunidade 

escolar interna, durante a semana pedagógica. 

1ª aula 

Apresentação do projeto, entrega de informativo 

para os alunos e seus responsáveis, colar o 

informativo a respeito do projeto em pontos 

estratégicos do colégio. 

2ª e 3ª aula 

Aplicação do questionário para levantamento de 

dados aos alunos e envio de questionário para 

levantamento de informações familiar, que 

deverá ser respondido pelo responsável e 

devolvido para análise e tabulação. 

4ª e 5ª aula 

Aula dialogada sobre nutrição, saúde, conceitos, 

diferenciação e importância das frutas, verduras 

e legumes na dieta diária. 

Construção de um mural com as informações. 

6ª e 7ª aula 

DVD sobre nutrição, levantar as informações e 

acrescentar no mural realizando debates com os 

dados já levantados. 

8ª e 9ª aula 

Vídeo-palestra com várias nutricionistas sobre a 

importância da escolha dos alimentos. 

Debate a respeito das informações e anota-las 

no mural.  

10ª aula 

Análise do mural construído com todas as 

informações teóricas e conclusão em forma de 

relatório no caderno. 

11ª aula 
Apresentação das atividades práticas. 

Orientação em relação às autoanálises e auto-



 

 

 

observações e realização do levantamento de 

como ocorre às escolhas alimentares e quais 

suas influências, anotando as. 

12ª aula 

Formação de grupos para compartilhar as 

autoanálises, fazer uma síntese das mesmas 

abordando as influências da mídia/propaganda 

nas escolhas alimentares do grupo. 

13ª e 14ª aula 

Organização das autoanálises em cartazes, 

fazendo a apresentação para sala, relacionando 

as informações obtidas com as escolhas de 

cada grupo. 

15ª e 16ª aula 

Aula dialogada retomando a importância de uma 

alimentação nutritiva para manutenção da 

saúde, enfocar a importância da ingestão de 

frutas, verduras e legumes; e sortear os 

alimentos que serão pesquisados pelos grupos 

já formados. 

Orientação das pesquisas. 

17ª e 19ª aula 

Pesquisa, trabalho teórico, confecção de 

material com síntese a ser usada na 

apresentação lúdica do trabalho. 

20ª e 22ª aula 

Analisar propagandas de alimentos e sua 

influência na escolha alimentar, preparar as 

apresentações das frutas, verduras e legumes 

pesquisados em forma de propaganda. 

23ª aula 
Conclusão do trabalho teórico e preparação da 

apresentação. 

24ª a 26ª aula 

Apresentação dos trabalhos, em forma de 

propagandas, utilizando os cartazes, com 

críticas e sugestões. 

27ª a 28ª aula 
Apresentação dos trabalhos para as demais 

salas do colégio. 

29ª aula Debater as reflexões provocadas em relação a 



 

 

 

seus hábitos alimentares e de seus familiares e 

se houve mudanças nos hábitos e/ou nas 

escolhas dos alimentos. 

Fazer autoavaliação da participação no projeto e 

da significação do projeto para sua vida. 

30ª aula 
Aplicação do questionário inicial para alunos e 

seus familiares, para confrontar resultados. 

31ª e 32ª aula 

Apresentar gráfico dos questionários e elaborar 

conclusões com a turma, realizando uma 

avaliação conjunta do projeto com relatos do 

grupo e relatórios individuais sobre o trabalho 

realizado, com críticas e sugestões para o 

projeto. 

Total de aulas= 32 (podendo variar). As atividades serão detalhadas a seguir, 

 

 

 

Descrição das atividades por etapa 

 

 

1ª Etapa - Apresentação e investigação, com atividades 1, 2, 3 e 4.  

 

 

Atividade 1 – Apresentação do projeto destacando a justificativa, objetivo, clientela e 

metodologia, durante a reunião pedagógica, será usado o texto de Apresentação do 

início do projeto. 

 

 

Atividade 2 – Fixar em edital a síntese do projeto, na cantina, mural da sala do 

pedagogo, sala do professor, sala do diretor, sala da secretaria e no corredor 

principal. 



 

 

 

 
Edital 

 

Caros colegas 

 

Neste semestre será desenvolvido, na disciplina de Ciências, um projeto cujo 

titulo é “Cuidando da saúde e prevenindo doenças com a ingestão de frutas, 

verduras e legumes na alimentação diária”, com alunos do 8º ano da manhã. 

Atualmente os meios de comunicação tem divulgado a importância da 

alimentação saudável para o bom funcionamento do organismo e prevenção às 

doenças, divulgam também que uma alimentação inadequada pode resultar em 

carências nutricionais provocando diversas doenças. 

Há também estudos mostrando que com 400 gramas de frutas, verduras e 

legumes diariamente, o que equivale a cinco porções, seria o suficiente para que o 

organismo obtivesse fontes de micronutrientes, fibras e de outros componentes com 

propriedades funcionais adequadas a uma dieta saudável e com poucas calorias, 

favorecendo a manutenção do peso corporal e prevenção à saúde (Guia alimentar 

para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável). 

Este projeto busca através de pesquisas, reflexões e atividades lúdica, 

explorar o tema nutrição e saúde, além de contribuir com a melhoria da qualidade de 

vida e o funcionamento mais equilibrado do organismo dos alunos e seus familiares. 

 

                                                                                

 

   Profª Sandra Mara Siqueira  

Orientadora Profª Maria de Fátima Ribeiro Raia – UTFPR 

 

 

 

 

Atividade 3 - Comunicado e autorização entregue aos alunos e enviado a seus 

responsáveis. 

Explanação do projeto aos alunos com justificativa, metodologia e avaliação, 

será usado o texto de apresentação do início do projeto nessa explanação. 



 

 

 

Solicitar que alunos leiam o comunicado, levem para que os responsáveis leiam e 

assinem o comunicado e a autorização que deve ser entregue, comentadas e 

arquivadas. 

Após a leitura será proposto que questionem e esclareçam suas dúvidas. 

 

 

 
Comunicado 

 

Caros estudantes e responsáveis 

 

Neste semestre, a turma A do 8º ano fará parte de um projeto, na disciplina de 

Ciências, com o titulo “Cuidando da saúde e prevenindo doenças com a 

ingestão de frutas, verduras e legumes na alimentação diária”. 

Este projeto busca através de pesquisas, reflexões e atividades lúdica, 

explorar o tema nutrição e saúde, de forma científica, investigativa, crítica e lúdica, 

além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, com a prevenção de 

doenças e o funcionamento mais equilibrado do organismo, por meio de mudanças 

nos hábitos alimentares. 

O projeto envolverá pesquisas e entrevistas pessoais e familiares, análise dos 

hábitos alimentares e de propagandas, bem como a criação de materiais de 

divulgação dos alimentos pesquisados e seus benefícios. 

Peço sua autorização para divulgação de imagens e ideias desenvolvidas 

durante a implantação do projeto. 

 

Atenciosamente. 

 

Obrigada!  Conto com sua colaboração e autorização. 

 

 

 

Profª Sandra Mara Siqueira  

Orientadora Profª Maria de Fátima Ribeiro Raia - UTFPR 

 



 

 

 

 

Ciente e concordo: 

 

 Aluno (a) ______________________________________________________ 

 

 Responsável____________________________________________________ 

 

 Cidade e data:__________________________________________________ 

 

 

 

 

Atividade 4 – Aplicação do questionário para os alunos e enviar o outro, a seus 

responsáveis, os questionários serão usados para levantamento de dados, que será 

uma forma de sondagem para o aprofundamento das aulas teóricas e futura 

comparação de resultados, assim como, material para avaliação e tabulação do 

projeto. 

O questionário dos alunos será aplicado e recolhido no mesmo dia, em 

seguida será lido, explicando e enviado o questionário para os responsáveis, que 

deverá ser recolhido posteriormente. 

Após a devolução dos questionários, conversar com os alunos a respeito da 

aceitação ou dificuldades em realizar essa atividade. 

 

 

  
 

QUESTINÁRIO PARA ALUNOS 

 

 

 

 

Nome:______________________________________________________________ 

 

Sexo: ______________________________ Idade:___________________________ 

 

Com quem reside: ____________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

1- Como você classificaria sua alimentação: 

(   ) saudável                               (  ) não saudável                            

(   ) intermediária                         (  ) não sei. 

 

2- Você se preocupa com sua saúde, desenvolvimento do seu corpo e 

funcionamento adequado do seu organismo, quando escolhe seus alimentos? 

(  )  sim                                       (  ) não                         

(  ) às vezes levo isso em consideração. 

 

3- Acredita que a alimentação pode auxiliar na saúde e prevenção de doenças, 

assim como contribuir com o desenvolvimento e funcionamento do organismo? 

 

(  ) sim                                        (  ) não  

(  ) não sei. 

 

4- A alimentação pode prevenir doenças, melhorar o funcionamento do organismo e 

promover a qualidade de vida.  

 Você:   (  ) concorda com essa frase. 

             (  ) discorda dessa frase. 

             (  ) não sei. 

 
5- Você sabe que consumir diariamente três porções de frutas, verduras e legumes, 

seria o suficiente para que o organismo obtivesse fontes de micronutrientes, fibras e 

de outros componentes com propriedades funcionais adequadas a uma dieta 

saudável e com poucas calorias, favorecendo a manutenção do peso corporal e 

prevenção à saúde? 

(  ) sim                                         (  ) não 

 
6- As informações da questão 5 faz você pensar em consumir frutas, verduras e 

legumes diariamente? 

(  ) sim                                         (  ) não 

(  ) talvez                                     (  ) não pretendo mudar minha alimentação. 

 



 

 

 

 

7- Você ingere F (frutas) V (verduras) e L (legumes): 

 

- Todos os dias__________________F (  )     V (  )      L (  )   

- Duas a três vezes por semana ____F (  )     V (  )      L (  )   

 
- Quatro a seis vezes por semana __ F (  )     V (  )      L (  )   

- Menos de uma vez por semana ___F (  )      V (  )      L (  )  

- Uma vez por semana ___________ F (  )     V (  )      L (  )   

 

8- Nas considerações a baixo, quais você relaciona com F (frutas), V (verduras) e L 

(legumes): 

 
(   ) - A parte comestível do vegetal são folhas, flores, botões ou hastes, ex: alface, 

couve, repolho e outros. 

(   ) - A parte comestível são os frutos, sementes, ou partes que se desenvolvem na 

terra, ex: cenoura, abobrinha, beterraba e outras. 

(   ) - A parte polposa que rodeia a semente de plantas que possui aroma e sabor, ex: 

laranja, melancia, banana e outros. 

  

9- Seus responsáveis compram F (frutas), V (verduras) e L (legumes), para 

consumo: 

 

- Diariamente ___________ F (  )     V (  )      L (  )   

- Semanalmente ________  F (  )     V (  )      L (  )   

- Eventualmente _________F (  )     V (  )      L (  )   

- Não compram __________F (  )     V (  )      L (  )  

 

10- Você estaria disposto a acrescentar frutas, verduras e legumes diariamente, em 

sua dieta alimentar, para prevenir sua saúde e melhorar o funcionamento do seu 

organismo?  

(  ) sim                                         (  ) não 

(  ) talvez                                     (  ) não pretendo mudar minha alimentação. 

 



 

 

 

 

11- Cite três frutas, verduras e legumes que você mais gosta: 

 

Frutas:______________________,_____________________e_________________ 

 

Verduras:____________________,_____________________e_________________ 

 

Legumes:____________________,_____________________e_________________ 

 

12- Sua família tem o hábito de consumir F (frutas),  V (verduras)  e  L(legumes):  

 

- Todos os dias_________________ F (  )     V (  )      L (  )   

- Duas a três vezes por semana ____F (  )     V (  )      L (  )   

- Quatro a seis vezes por semana __ F (  )     V (  )      L (  )   

- Menos de uma vez por semana ___ F (  )     V (  )      L (  )  

- Uma vez por semana ___________ F (  )     V (  )      L (  )   

 

13- Cite três motivos para consumir frutas, verduras e legumes: 

 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

 
14- Cite três motivos para não consumir frutas, verduras e legumes: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Fonte: a autora. 

 

 



 

 

 

 
QUESTINÁRIO PARA OS RESPONSÁVEIS 

 

 

Nome:______________________________________________________________ 

 

Grau de parentesco com o aluno:_________________________________________ 

 

 

1- Você sabia que a escolha alimentar pode auxiliar na prevenção a saúde e 

melhorar o funcionamento do organismo? 

(  ) sim                                            (  ) não 

(  ) já ouvi falar sobre isso             (  ) não sabia 

 

2- È de seu conhecimento que: “a ingestão diária de 400gramas (cinco porções) de 

frutas, verduras e legumes pode prevenir doenças e que o baixo consumo desses 

alimentos é um dos principais fatores de risco para doenças como obesidade, baixa 

imunidade, intestino preso, diabete, colesterol, doenças cardiovasculares, entre 

outras” (GUIA  ALIMENTAR... MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

 

(  ) sim                                           (  ) não 

(  ) já ouvi falar sobre isso             (  ) não sabia 

 

 
3- Você estaria disposto a auxiliar sua família, a modificar seus hábitos alimentares, 

ingerindo mais frutas, verduras e legumes, se isso auxiliar na prevenção de doenças 

e no melhor funcionamento do organismo de todos? 

(  ) sim                                           (  ) não 

(  ) não sei  

 

4-Cite três frutas, verduras e legumes que você consome: 

 

Frutas:______________________,_____________________e_________________ 

 



 

 

 

 

Verduras:____________________,_____________________e_________________ 

 

Legumes:____________________,_____________________e_________________  

 

5- Cite três motivos para consumir frutas, verduras e legumes: 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

6- Cite três motivos para não consumir frutas, verduras e legumes: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Fonte: a autora. 

 

 

2ª Etapa - Trabalhando conceitos, com atividades 1, 2, 3 e 4.  

 

 

Atividade 1 – Aula expositiva e dialogada sobre constituição do organismo, nutrição, 

saúde e a importância de frutas, legumes e verduras na alimentação. Para estas 

aulas serão usadas as seguintes referencias, que aprofundarão o assunto após o 

levantamento dos dados com o questionário: 

  

BARROS, C.; PAULINO, W. Ciências: o corpo humano. 1ª ed. São Paulo: Editora Ática, 

2009, p.8 e 84 a 93. 

______________________ Ciências: o corpo humano. 4ª ed. São Paulo: Editora Ática, 

2010, p.89 a102. 



 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a 

alimentação saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 236p. (Série A - Normas e 

Manuais Técnicos), p. 53 a 64. 

 
GEWANDSZNAJDER, F. Ciências: nosso corpo. 4ª Ed, São Paulo: Editora Ática, 2011, p. 

30 a 39. 

 

MICHELE, S. Hortaliças: consumo e preferências de escolares. 143p. Dissertação de 

Mestrado. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 

Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2002. 

 

PEREIRA, A. M.S.; SANTANA, M.C.; WALDHELM, M. Ciências. v.03,1ª ed.,São Paulo: 

Editora do Brasil, 1999 p. 87 a 99. 

 

Após a exposição e conversação sobre o tema proposto, os alunos deverão 

fazer frases com as informações mais significativas e será iniciada a confecção de 

um mural conceitual sobre o tema. O mural será iniciado nesta aula e retomado nas 

aulas posteriores até concluir a explanação e debate teórico. 

 

 

Sugestão de mural conceitual: 

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

Frases voluntárias sobre constituição do organismo, nutrição, saúde e a  

importância das frutas, legumes e verduras na alimentação. 

 
Fonte: a autora. 

Material: papel bobina e 4 canetões preto, azul, verde e vermelho. 

  

 

Atividade 2 – DVDs: a importância nutricional dos alimentos. 

Serão passados três DVDs com abordagens teóricas e questionamentos a 

respeito da alimentação, sua importância para o equilíbrio, saúde e funcionamento 

do organismo; os alunos irão assistir, questionar, debater e anotar frases 



 

 

 

significativas para acrescentar no mural. 

Ao passar esses DVDs a intenção é mostrar diferentes formas de abordar o 

tema do projeto, “plantando” ideias para que nas próximas aulas eles criem suas 

propagandas sobre os alimentos pesquisados. 

Os DVDs apresentam os seguintes assuntos (tempo total 16min.45s.): 

 

1º DVD – Nutrição 12min. 

 

Este DVD aborda a importância e forma de alimentação dos animais, vegetais 

e do ser humano, destacando os nutrientes dos alimentos, sua importância na 

constituição, no funcionamento do organismo e algumas doenças provocadas por 

falta de certos nutrientes.  

Aborda também, resumidamente, o caminho que o alimento faz no organismo 

humano e o que ocorre nesse processo metabólico. 

Destaca ainda as diferentes formas de alimentação de acordo com as regiões e a 

necessidade da variedade alimentar para a manutenção da saúde. 

 
- Enciclopédia do Corpo Humano DVD – Coleção O corpo humano ll: nutrição 12min. 

São Paulo: Editor Didaco, 1992. 

 

 
2º DVD – Alimentação em adolescentes 1min. 10s.  

 

Esse programa levanta vários questionamentos sobre problemas comuns na 

adolescência vinculados à alimentação e apresenta algumas soluções a partir de 

uma boa dieta alimentar, exercícios e melhoria no seu estilo de vida geral.  

 
 - Alimentação em adolescente. 1min.10s. Instituto de Nutrição Universidade do Rio 

de Janeiro  UERJ. Rio de Janeiro. 2008, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6GBdpbrwDkM. 

Acesso em: 08/08/2012. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6GBdpbrwDkM


 

 

 

3º DVD – Alimentação na adolescência 3min.35s.  

 

Esse DVD busca sensibilizar o adolescente em relação as suas escolhas e 

seu estilo de vida atual, apresentando 10 dicas para a conquista de uma vida mais 

saudável agora e para chegar com saúde na vida adulta, enfatizando que “a escolha 

é sua e que você é o que você come”, suas escolhas de agora resultarão no adulto 

que você será, saudável ou não, depende de você.  

 
- Alimentação na adolescência. 3min.35s. Curso de Nutrição PUC. Maringá PR. 

2012, disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=mbfwYTBtlmQ. Acesso em: 

15/08/2012. 

 

 

 Após e durante os DVDs poderá haver questionamentos sobre alimentação, 

escolhas alimentares, saúde e outras questões pertinentes ao momento; no final 

será solicitado que os alunos anotem no mural as frases, com as informações por 

eles selecionadas como mais significativas, dando continuidade à confecção do 

mural conceitual sobre o tema. 

 

 

Atividade 3 - Vídeo-palestra com nutricionistas sobre a importância da escolha dos 

alimentos na adolescência. 

Serão apresentadas quatro vídeo-palestras abordando diferentes aspectos do 

tema proposto nesse trabalho; os alunos irão assistir, interromper para questionar e 

no final de cada uma poderá debater, anotando o que for significativo para 

acrescentar no mural. 

As vídeo-palestras apresentam as seguintes informações (tempo total 

25min.46s.): 

 

1ª Vídeo- Palestra – SOS Nutrição: viva mais e com mais saúde 6min.29s.  

 

Esta palestra aborda a alimentação, o comodismo e o sedentarismo na vida 

moderna e como eles afetam a saúde e o bem estar do homem. 

Aborda o avanço tecnológico na medicina, agropecuária, biogenética e outras 

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


 

 

 

que podem melhorar ou trazer consequências negativas à saúde e ao bem estar. 

Esse avanço evolutivo do homem é acompanhado de uma regressão alimentar, 

pobre em nutrientes e repletas de conservantes, corantes e outros componentes, 

deixando-as nada naturais. 

Enfatiza a importância de ingerir frutas, verduras e legumes, destacando os 

cuidados ao compra-las e higieniza-las. 

Chama atenção aos apelos das propagandas despertando o desejo alimentar 

e influenciando as escolhas. 

Destaca a importância de uma boa alimentação, que pode atuar como 

remédio e prevenir as doenças. 

 
- SOS Nutrição: viva com mais saúde. 6min.29s. Nutricionista Taciana Marroquim. 

Portal SOS Nutrição. Nutricionista Taciana Marroquim. Recife PE. 2010, disponível 

em: http://www.youtube.com/watch?v=mSs2TvwZ1Uc&feature=related. Acesso em: 

02/09/2012. 

 

 

2ª Vídeo-palestra – Você mais saudável: alimentação na adolescência  9min.51s. 

 

Esse programa aborda a adolescência como um período de riscos em relação 

à nutrição e destaca as modificações ocorridas no corpo humano, nessa fase da 

vida, e os cuidados alimentares que podem auxiliar ou piorar esse processo de 

mudança. 

Chama atenção para a importância no controle do peso, o funcionamento do 

organismo e os perigos de uma alimentação inadequada. 

Destaca a importância da família no controle alimentar, bem como, a ingestão 

de frutas, verduras, legumes, entre outros alimentos variados nesse momento crucial 

do desenvolvimento humano. Acrescenta que não há vilões e sim moderação e 

cuidados para que se desenvolvam bons hábitos alimentares, evitando a 

predisposição em desenvolver doenças. 

 
- Você mais Saudável: alimentação na adolescência. 9min.51s. Nutricionista Janaina 

Macedo. TV Assembléia Informação é Cidadania, Programa: Você mais Saudável. 

Goiás GO. 2009, disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=kOtWlYb5ZkM. 

http://www.youtube.com/watch?v=mSs2TvwZ1Uc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kOtWlYb5ZkM


 

 

 

Acesso em: 05/09/2012. 

 

 

 3ª Vídeo-palestra – Alimentação saudável x não saudável 6min.04s. 

 

Este vídeo apresenta de forma criativa e curiosa quais são as consequências de 

uma alimentação não saudável e os benefícios de uma alimentação equilibrada e 

variada.      

  Apresenta variados alimentos saudáveis e não saudáveis e nos 

responsabiliza em relação às suas escolhas. 

Destaca os nutrientes presentes em alguns alimentos, bem como seus 

benefícios ao organismo. 

A vídeo-palestra possui uma trilha sonora e imagens muito adequadas e 

chamativas. 

 
- Alimentação saudável x não saudável. 6min.04s. Nutricionista Natalie Rodrigues. 

Faculdade de Tecnologia e Ciências FTC. Educação Nutricional. Itabuna BA. 2010, 

disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=M0gsuQtNZ4I&feature=player_detailpage/.  

Acesso em: 07/09/2012. 

 

 

4ª Vídeo-palestra – Reeducação alimentar: a melhor hora é agora 3min. 22s. 

 

Aborda a importância de bons hábitos alimentares e oferece dicas de reeducação 

alimentar, em prol da qualidade de vida. Motiva as mudanças já. 

 
- Reeducação alimentar a melhor hora é agora. 3min.22s. Nutricionista Juliana 

Nakabayashi. CLINLIFE - Centro de Medicina Integrada-Nutrição. Belo Horizonte. 

2009, disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=GTqSVVdMGbE&NR=1. 

Acesso em: 17/09/2012. 

 

Os quatro vídeo-palestras e programas apresentados foram selecionados por 

http://www.youtube.com/watch?v=M0gsuQtNZ4I&feature=player_detailpage/
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=GTqSVVdMGbE&NR=1


 

 

 

tornarem o tema mais claro e com uma linguagem clara e objetiva e tem também a 

intenção de abordar o tema do projeto de diferentes formas e mostrar a função e os 

diversos recursos da mídia ao abordar o tema nutrição e saúde. 

Novamente “dando” ideias para que eles criem as propagandas dos alimentos 

futuramente. 

Será oportunizado debater as informações e acrescentar as mais 

significativas no mural conceitual. 

 

 

Atividade 4 - Análise do mural conceitual, construído em cada uma das etapas, com 

as informações significativas anotadas pelos alunos. 

Após cada programa assistido e debatido, serão realizadas anotações para o 

mural conceitual e nesse momento as anotações serão analisadas e a construção 

conceitual será escrita em forma de um texto, a respeito do tema “Alimentação e 

Saúde”, com o conjunto de informações coletadas no processo. 

Encerrando a etapa de estudo teórica e passando para a etapa mais prática. 

A opção por essa tecnologia, vídeos e palestras digitais, foi por ser mais 

acessível e estar disponível na maioria de nossas escolas, além trabalharem os 

assuntos de forma clara, objetiva e criativa, estimulando vários sentidos através do 

uso da imagem, som e textos. 

 

 

3ª Etapa - Autoanálise e observação, com atividades 1, 2, 3 e 4.  

 

 

Atividade 1- Levantar os hábitos alimentares da semana e observar de que forma 

foram realizadas as escolhas alimentares. 

Este levantamento estimulará a observação, reflexão e autocrítica, a partir do 

preenchimento da ficha com hábitos e escolhas alimentares, bem como da questão. 

O levantamento será analisado em grupo, da seguinte forma: cada aluno irá 

expor sua atividade ao grupo, após as exposições o grupo avaliara, com auxilio do 

professor e da teoria já estudada, como esta os hábitos e escolhas alimentares. 

A conclusão da análise será relatada pela equipe destacando: o que estão 

ingerindo, como estão escolhendo e o que o grupo considera comida. 



 

 

 

Esses dados serão confrontados com a teoria já estudada, de forma reflexiva 

e crítica, a respeito de sua dieta alimentar. 

 

 

TABELA 1 - HÁBITOS E ESCOLHAS ALIMENTAR SEMANAL 

 

DIAS DA 

SEMANA 

HÁBITOS E 

FORMAS 

DE 

ESCOLHA 

CAFÉ LANCHE ALMOÇO LANCHE JANTAR EXTRA 

SEGUNDA 

HÁBITOS 

 
 

     

ESCOLHAS 
 

 

     

TERÇA 

HÁBITOS 
 
 

 

     

ESCOLHAS 
  

 

    

QUARTA 

HÁBITOS 
 
 

 

     

ESCOLHAS 
  

 

    

QUINTA 

HÁBITOS 
 
 

 

     

ESCOLHAS 
  

 

    

SEXTA 

HÁBITOS 

 

 

 

     

ESCOLHAS 
  

 

    

Fonte: a autora. 

Preencha a tabela com os alimentos ingeridos e relate como ocorreram as 



 

 

 

escolhas alimentares em cada dia, no relato você poderá usar palavras como: 

alimento industrializado e disponível, fui comprar, preparei para comer, é o que 

estava pronto ou outra forma de escolha utilizada para se alimentar. 

 

QUESTÃO:  

 

Se lhe fosse dado R$50,00 para comprar “comida” o que você compraria? 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
Fonte: a autora. 

 

 

Atividade 2 – Analisar a influência da mídia/propagandas nas suas escolhas e 

hábitos alimentares. 

Cada aluno deverá selecionar três propagandas de alimentos, que lhe 

chamem mais atenção e anotar seus detalhes explicando, que essas informações 

serão usadas na preparação do material para apresentação final. 

 

 

TABELA 2 - ANALISANDO AS PROPAGANDAS 

 

Sugestão de tabela para análise de propaganda: 

 

PROPAGANDA 

 

ALIMENTO 

 

O QUE CHAMOU SUA ATENÇÃO 

 

O ALIMENTO É SAUDÁVEL 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Fonte: a autora. 

 

 

 



 

 

 

Atividade 3 – Debater com o grupo como estão os hábitos e escolhas alimentares 

em relação à saúde e bem estar, assim como, analisar o papel da 

mídia/propagandas nessas escolhas.  

Analisar as observações, anotações, discussões e os levantamentos 

realizados nas atividades 1 e 2, para elaborar um perfil alimentar da equipe, 

concluindo como saudável ou não saudável. 

Relacionar a autoanálise do grupo com as informações teóricas do mural. 

Fazer um fechamento crítico dos registros do grupo anotando-os em cartolina ou 

papel bobina, no formato a baixo. 

 

Sugestão do registro no mural: 

 

HÁBITOS ALIMENTARES E SAÚDE 

 
Registrar as considerações do grupo sobre a análise de seus hábitos alimentares, 

como eles ocorrem e se há relação com uma alimentação saudável. 

 

Fonte: a autora. 

 

Material: cartolina ou papel bobina e canetões coloridos. 

 

 

Atividade 4 – Apresentar para a classe as conclusões de cada grupo em relação às 

escolhas alimentares e como elas estão ocorrendo. Fechando a análise com uma 

visão geral e panorâmica de como está à alimentação do 8º ano em relação à saúde 

e o consumo de frutas, verduras e legumes.  

Elaborar o perfil alimentar da turma a partir das apresentações fazendo 

reflexão sobre as informações levantadas. 

Cada grupo apresentará suas conclusões com os dados levantados nas 

atividades 1 e 2, enquanto registrará as informações, formando então o perfil 

alimentar da turma.  

Após as apresentações será exposto o perfil da turma para sala no formato a 

baixo. 

 



 

 

 

Sugestão de questões para organizar o perfil da turma: 

 
PERFIL DA TURMA 

 
Quais os alimentos mais consumidos? 

Quais as influências nas escolhas alimentares? 

Conclusão a respeito dos alimentos: saudáveis ou não saudáveis. 

Como está a ingestão de frutas, verduras e legumes na alimentação diária? 

Alimentação, saúde e prevenção de doenças: como está essa relação no momento 

das escolhas alimentares? 

 

Fonte: a autora. 

 

Material: papel bobina e 4 canetões preto, azul, verde e vermelho. 

 

O fechamento será feito oralmente, após a apresentação do perfil da turma, 

relacionando os estudos realizados até então (teoria, observações e análises 

pessoais).  

 

 

4ª Etapa - Pesquisa e apresentação, com atividades 1, 2, 3 e 4.  

 

 

Atividade 1 – Retomar a importância das frutas, verduras e legumes na alimentação, 

a partir da leitura e discussão de textos. 

Serão distribuídos dois textos sobre a importância das frutas, verdura e 

legumes e sua importância para saúde e equilíbrio do organismo. 

Aproximadamente dez grupos serão formados de três componentes, cinco 

grupo ficará com o texto um e cinco com o texto dois. 

Os grupos farão a leitura e em seguida destacarão três frases do texto que 

relacione a ingestão de frutas verduras e legumes com a saúde e/ou o equilíbrio do 

organismo, anotando-as separadamente em folhas de papel sulfite. 

Cada grupo apresentará suas frases colando-as no quadro e oralmente o 

professor relacionará as mesmas com o tema do projeto. 

Os dois textos serão usados como motivador para enfatizar o trabalho em 



 

 

 

grupo sobre frutas, verduras e legumes na alimentação ressaltando a importância da 

ingestão desses alimentos na prevenção de doenças e manutenção da saúde. 

 

Material: xerox dos textos, 30 papel sulfite, 10 canetões e fita crepe. 

 

 
TEXTO 1: 

 

“A importância das frutas, verduras e legumes na alimentação” 

 

Apesar de vivermos em um país tropical, com grande diversidade de frutas, 

legumes e verduras, os brasileiros não consomem esses alimentos como deveriam. 

  Para que esses alimentos contribuam na prevenção de doenças crônicas, o 

consumo mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde é o de 400 gramas por dia 

de frutas, verduras e legumes, considerando-se uma dieta de 2000 kcal. Isso 

significa aumentar em pelo menos três vezes o consumo médio atual da população.   

As frutas, legumes e verduras são ricos em fibras alimentares, minerais e 

diferentes tipos de vitaminas, como os carotenóides, precursores da vitamina A que 

protege contra catarata e outras doenças da visão, além de auxiliar na imunidade do 

organismo. O consumo regular da variedade desses alimentos, combinados com 

outros ricos em carboidratos pouco processados, oferece garantia contra a 

deficiência da maioria das vitaminas e minerais e aumenta a resistência às 

infecções.  

Estudos científicos comprovam que uma alimentação rica em frutas, legumes 

e verduras está associada ao menor risco de desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis (hipertensão, acidente vascular cerebral, câncer) e à manutenção 

do peso adequado. Esses alimentos também são protetores do organismo contra as 

doenças pulmonares crônicas e obstrutivas, incluindo a asma e a bronquite.  

 A trilogia "frutas, legumes e verduras" é utilizada para enfatizar a importância 

da variedade alimentar e porque esses alimentos devem ser considerados parte 

importante das refeições e não somente lanches ocasionais.  

 É importante destacar que o Ministério da Saúde incentiva o consumo desses 

grupos de alimentos em suas formas naturais, excluindo assim os produtos com alta 

concentração de açúcar, como as geleias de frutas, as bebidas com sabor de frutas 



 

 

 

e os vegetais em conserva.  

O ideal do consumo para as famílias brasileiras é de pelo menos três porções 

de legumes e verduras como parte das refeições e três porções ou mais de frutas 

nas sobremesas e lanches.  

 
Fonte: Boletim eletrônico da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da 

Saúde. Disponível em: http://www.sitemedico.com.br/site/qualidade-de-

vida/alimentacaosaudavel/6941-a-importancia-das-frutas-legumes-e-verduras. 

Acessado em 09/10/2012. 

 

 

Atividade em grupo - Destaque três frases do texto que relacione a ingestão de 

frutas verduras e legumes com a saúde e/ou o equilíbrio do organismo, anotando-as 

separadamente nas folhas de papel sulfite. 

 

 

 

 

TEXTO 2: 

 

“A importância das frutas, legumes e verduras” 

 

As frutas, legumes e verduras são alimentos carregados por diversos 

nutrientes. E também que deveriam ser mais vistos nos pratos das pessoas no 

momento das refeições. 

 

Principalmente por conterem vitaminas, minerais e fibras alimentares, que são 

compostos necessários para a manutenção dos órgãos e do peso adequado, 

auxiliando na prevenção de uma série de doenças crônicas que não são 

transmissíveis. E além de tudo isso, oferece proteção contra diversas deficiências, 

uma delas é a aparição de catarata, que é uma doença que atinge o glóbulo ocular, 

onde a principal vitamina para tal proteção é a pertencente ao grupo A. 

 

http://www.sitemedico.com.br/site/qualidade-de-vida/alimentacaosaudavel/6941-a-importancia-das-frutas-legumes-e-verduras
http://www.sitemedico.com.br/site/qualidade-de-vida/alimentacaosaudavel/6941-a-importancia-das-frutas-legumes-e-verduras
http://www.nutricaoemfoco.com/2010/12/12/a-importancia-das-frutas-legumes-e-verduras/
http://www.nutricaoemfoco.com/2010/12/12/a-importancia-das-frutas-legumes-e-verduras/


 

 

 

Devem ser bem selecionadas e ter grande variedade na hora da alimentação, 

isso é recomendado para evitar o excesso de alguns nutrientes no nosso organismo. 

Outro ponto importante é estar alerto na hora das compras desses alimentos. Pois é 

quando se deve dar preferência aos alimentos que são colhidos na época.  

No entanto, é quando os mesmos estão com custo mais em conta e mais 

acessíveis, podendo ser encontrados ainda frescos. Para que se tenha uma boa 

alimentação o guia alimentar brasileiro recomenda o consumo de até três porções 

diárias de frutas, legumes e verduras nas refeições ou nos lanches e sobremesas. 

A ingestão regular desse grupo alimentício é propícia à produção de 

anticorpos, aumentando a imunização do nosso organismo. E ainda combinada com 

outros tipos de alimentos que são fontes de outros nutrientes, importantes para a o 

bem-estar humano. 

Isso acontece por causa da regularização do metabolismo e da resistência às 

infecções. Além de proporcionarem sensação de saciedade rapidamente. Isso ajuda 

àquelas pessoas que possuem dificuldade em controlar o consumo de alimentos por 

não sentirem-se satisfeitas, e querem comer a todo o tempo. 

O consumo desses alimentos deve ser incentivado desde os primeiros anos 

de vida, para assim quanto chegar ou ao passar pela fase do crescimento ou 

desenvolvimento, até a etapa adulta, estar acostumado com esse hábito alimentar 

saudável. É bom ressaltar que são inúmeros os benefícios do consumo de frutas, 

legumes e verduras. 

 
Disponível em:  http://www.nutricaoemfoco.com/2010/12/12/a-importancia-das-frutas-

legumes-e-verduras/ Acessado em 12/10/2012. 

 
 

Atividade em grupo - Destaque três frases do texto que relacione a ingestão de 

frutas verduras e legumes com a saúde e/ou o equilíbrio do organismo, anotando-as 

separadamente nas folhas de papel sulfite. 

 

 

Atividade 2 – Distribuição, por meio de sorteio, das frutas, verduras e legumes que 

serão pesquisadas.  

Realizar o sorteio e orientar a pesquisa do trabalho teórico, dos cartazes e 

http://www.nutricaoemfoco.com/2010/12/12/a-importancia-das-frutas-legumes-e-verduras/
http://www.nutricaoemfoco.com/2010/12/12/a-importancia-das-frutas-legumes-e-verduras/
http://www.nutricaoemfoco.com/2010/12/12/a-importancia-das-frutas-legumes-e-verduras/


 

 

 

das apresentações. 

Isso ocorrerá da seguinte forma. 

 

1º- Sorteio: sortear os alimentos á serem pesquisados, utilizando os grupos já 

formados, uma fruta, uma verdura e um legume, a cada grupo, que deverá ser 

pesquisada para a preparação do trabalho teórico (a pesquisa), a confecção do 

cartaz e apresentação. 

Os alimentos escolhidos foram aleatórios, provavelmente os mais comuns em 

sua dieta alimentar (a escolha poderá ter outros critérios, aqui não considerados, 

sendo que, depende do número de equipes é o número de alimento escolhido). 

Os alimentos a serem sorteados são: 

 

Tabela 3 – Alimentos a serem pesquisados 

 
 

FRUTAS VERDURAS LEGUMES 

BANANA ALFACE ABOBRINHA 

LARANJA REPOLHO CENOURA 

MAÇÃ COUVE BETERRABA 

MAMÃO ESPINAFRE BRÓCOLIS 

MELANCIA RÚCULA CHUCHU 

      Fonte: a autora. 

 

 

2º- Pesquisa: pesquisar o valor nutritivo dos alimentos, os benefícios que eles 

trazem ao organismo e as consequências provocadas pela carência desses 

alimentos, além de acrescentar as curiosidades encontradas na pesquisa.  

A pesquisa poderá ser feitas em livros, sites e outros materiais previamente 

analisado pelo professor e entregue em forma de trabalho teórico com capa, 

introdução, conclusão e referências bibliográficas, sendo que as normas do trabalho 

teórico terão os critérios estabelecidos pelo professor ou de acordo com as normas 

do colégio, a sugestão é seguir as normas da BNT. 

 

 

 



 

 

 

 
Exemplo de pesquisa, alimento - TOMATE. 

 

Capa: nome dos alimentos a serem pesquisados (fruta, verdura e legume) de 

acordo com o sorteio; nome da equipe e do professor. 

 

Introdução: O alimento escolhido, para exemplificar a pesquisa, foi o tomate, 

para esclarecer algumas dúvidas que envolvem esse alimento. 

Os itens a serem pesquisados são: valor nutritivo, benefício, consequência da 

carência e curiosidades. 

 

Valor nutritivo: apresentar as duas tabelas, mostrando uma completa e uma 

resumida que é a que eles devem utilizar no cartaz. 

 

Tabela completa:   

TOMATE CRU 

Quantidade 
100 

gramas 

Água (%) 94 

Calorias 20,33 

Proteína (g) 0,81 

Gordura (g) Traços 

Ácido Graxo Saturado (g) Traços 

Ácido Graxo Monoinsaturado (g) Traços 

Ácido Graxo Poliinsaturado (g) 0,08 

Colesterol (mg) 0 

Carboidrato (g) 4,07 

Cálcio (mg) 7,32 

Fósforo (mg) 22,76 



 

 

 

Ferro (mg) 0,49 

Potássio (mg) 207,32 

Sódio (mg) 8,13 

Vitamina A (UI) 1130,08 

Vitamina A (Retinol Equivalente) 113,01 

Tiamina (mg) 0,06 

Riboflavina (mg) 0,05 

Niacina (mg) 0,57 

Ácido Ascórbico (mg) 17,89 

              Fonte: http://emedix.uol.com.br/dia/ali006_1f_tomate.php 

 

 

Tabela reduzida : 

Alimento Calorias(100g) Proteínas(g) Carboidratos(g) Gorduras(g) 

Tomate 20 1 3,40 0,30 

              Fonte: http://www.sonutricao.com.br/conteudo/guia/hortalicas6. php 

 

 

Benefícios 

 

 

Os Benefícios do consumo do tomate para saúde, são: 

- estimulação da secreção gástrica e da ação depurativa do sangue e auxilia 

no tratamento de pele, gota, reumatismo, astenia e prisão de ventre; 

- ajuda no crescimento e na ossificação, além de auxiliar contra infecções, 

perturbações digestivas e pulmonares; 

- auxilia no tratamento contra caspa e queda de cabelos; 

- passar o suco do tomate em manchas causadas pelo sol pode fazê-las 

desaparecer; 

- os tomates são as fontes alimentares mais ricas em anticoagulantes; 

- protege o organismo de infecções bacterianas, assim como de perturbações 

http://ihaa.com.br/tomatehistoriavalor-nutricionalbeneficios-a-saude/
http://ihaa.com.br/tomatehistoriavalor-nutricionalbeneficios-a-saude/


 

 

 

digestivas e pulmonares; 

- em cataplasmas ou cru, ele age como desinflamatório, sendo também muito 

benéfico para a atividade cerebral; 

- o suco de tomate puro servido com salsa ajuda a dissolver cálculos renais. 

Além disso, é ótimo para combater as infecções e exerce efeito antisséptico no 

corpo, neutralizando resíduos ácidos; 

- o tomate contém grandes quantidades de vitaminas (A, complexo B e C) e 

sais minerais (ácido fólico, potássio e cálcio); 

- os tomates são, de longe, a fonte mais rica em licopeno, poderoso 

antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e pode 

proteger contra o câncer, inclusive o de próstata. 

 

 

Consequências da carência 

 

 

Não consumir o tomate pode aumentar a probabilidade de câncer de 

pâncreas, cervical e próstata. Além de diminuir as quantidades de vitaminas (A, 

complexo B e C) e sais minerais (ácido fólico, potássio e cálcio). 

 

 

Curiosidades 

 

 
1ª Curiosidade - História do tomate 

 

O tomate é originário da América Central e do Sul, sendo que seus primeiros 

cultivadores foram os incas e os astecas. 

Nos tempos das grandes navegações este vegetal foi levado à Europa, mas 

sua popularização só se deu no século XIX, na Itália, quando a utilização de molho 

de tomate em receitas como pizzas e outras massas ganhou força. 

 
 
2ª Curiosidade – Região 

 

Originário da região dos Andes (Peru, Bolívia e Equador). Os mais conhecidos 



 

 

 

dos tomates é o vermelho, mas existem também amarelos, brancos, verdes e roxos.  

Os tomates vermelhos e amarelos possuem essa cor devido às substâncias 

como licopeno e betacaroteno. Os tomates podem ser classificados em três grupos. 

“Santa cruz” tem frutos ovais de 70 a 200g. “Salada” tem frutos grandes e achatados 

de 200 a 400g. “Cereja” tem frutos pequenos com 2 a 3 cm de diâmetro. 

Consumidos crus em saladas e sopas frias, cozidos ou assados em inúmeras 

preparações.  

 
 
3ª Curiosidade - Tomate fruta ou legumes? 

 

Há argumentação de o tomate ser fruta, mas considerado legume para fins 

culinários, teve implicações legais nos Estados Unidos. Em 1887 as leis tarifárias 

impuseram uma taxa sobre os legumes, mas não sobre as frutas. Isso fez a 

classificação do tomate tomar importância legal. A Suprema Corte encerrou a 

controvérsia em 1893, declarando que o tomate é um legume, baseado na definição 

popular que o classificava pelo uso, sendo ele utilizado como um prato e não como 

sobremesa.  
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3º- Organização: organizar os dados da pesquisa em uma cartolina, que será usada 

na apresentação. 

A forma de organização dos dados pesquisados poderá ser no cartaz ou 

papel bobina. 
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- Sugestão de organização e síntese dos dados pesquisados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

 

4º- Apresentação: cada equipe preparará a apresentação no estilo de uma 

propaganda, bem criativa e lúdica, com música, cenário e dramatização, que envolva 

as informações já pesquisadas e organizadas nos cartazes. 

A apresentação tem como objetivo chamar a atenção e despertar o desejo em 

consumir o alimento apresentado. 

Atividade 3 – Apresentação dos alimentos pesquisados. 

 Cada equipe terá 15 minutos para apresentar seu trabalho para os demais 

grupos. 

Ao final das apresentações será feito criticas e sugestões a cada trabalho e 

complementos, quando necessário, pelo professor. 

 

 

Atividade 4 – Compartilhar o trabalho com as demais salas. 

Apresentação dos trabalhos para os alunos do período da manhã, usando o 

                                                                                        
 

IMAGEM DA 
FRUTA 

VERDURA OU 

LEGUME 

NOME DO ALIMENTO: 

 

VALOR NUTRITIVO RESUMIDO: 

 

BENEFÍCIOS: escolha três ou quatro. 

 

CONSEQUÊNCIAS DA CARÊNCIA: pode retirar do benéfico só que ao 

contrario.  

 

CURIOSIDADE: escolha uma ou duas. 

 



 

 

 

pátio coberto da escola. 

 

 

5ª Etapa - Avaliação do aprendizado, com atividades 1, 2, 3 e 4.  

  

 

Atividade 1 – Avaliando as atividades propostas no projeto. 

Debater oralmente as dificuldades encontradas nas tarefas realizadas durante 

o projeto, críticas e sugestões, em relação a cada etapa. 

Relembrar cada etapa, sugerindo que eles lembrem o que houve de positivo 

e/ou negativo e anotem, bem como as criticas e sugestões, com o objetivo de avaliar 

o projeto, para o artigo final. 

Será entregue a cada aluno uma ficha de avaliação, na qual ele não precisa 

se identificar e poderá avaliar cada etapa do projeto, podendo acrescentar críticas e 

sugestões. 

 

 

Sugestão de ficha de avaliação 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

1ª Etapa - Apresentação e investigação. 

 

Pontos positivos:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Pontos negativos:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
2ª Etapa - Trabalhando conceitos. 

Pontos positivos:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pontos negativos______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

3ª Etapa - Autoanálise e observação. 

Pontos positivos:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pontos negativos:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
4ª Etapa - Pesquisa e apresentação. 

Pontos positivos:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pontos negativos:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5ª Etapa - Avaliação do aprendizado. 

Pontos positivos:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pontos negativos:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
- Críticas e sugestões: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Fonte: a autora. 

 

 

Atividade 2 – Autoavaliação 

Avaliar as reflexões que o projeto provocou nos hábitos alimentares do aluno 

e de sua família e se houve mudanças nas escolhas alimentares. 

Nesse momento, fazer uma autoavaliação da participação no projeto e do 

significado do projeto na vida do aluno, sem identificação para que ele sinta-se livre 

ao responder. 

Essas respostas auxiliarão na redação do artigo. 

 



 

 

 

Sugestão de autoavaliação: 

 
AUTOAVALIAÇÃO 

 

1- O que você aprendeu de importante com o projeto? 

2- Ao observar seus hábitos alimentares o que você percebeu? 

3-Analisando as propagandas, o que você notou? 

4-O aprendizado, as observações e as análises realizadas, você compartilhou com 

seus familiares? De que forma? 

5-Sabendo os benefícios das frutas, verduras e legumes para seu organismo, isso o 

fez modificar seus hábitos alimentares? Justifique. 

6-Como você classificaria seus hábitos alimentares antes e após o projeto? 

 

- As respostas podem ser a cada questão numerando-as ou em um único texto 

abordando todas as questões. 

 

Fonte: a autora. 

 

 

Atividade 3 – Aplicação do questionário aos alunos e seu responsável para 

confrontar os resultados. 

Aplicar novamente, o mesmo questionário do início do projeto, para comparar 

os resultados, observar se houve avanços e/ou mudanças após a realização do 

projeto. 

 

Atividade 4 – Comparação de dados.  

Comparar os dados da primeira e da segunda aplicação do questionário, 

observando se houve mudanças após a implementação do projeto. 

Apresentar o gráfico obtido com os dados dos questionários e elaborar 

conclusões com a turma, realizando uma avaliação conjunta de todo processo. 
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