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A infância e adolescência são as fases em que os 

sujeitos geralmente adquirem hábitos alimentares 

que poderão acompanhá-los por sua vida. Nas 

últimas décadas, as alterações quanto a 

qualidade nutricional e o aumento substancial do 

aporte calórico têm provocado o aumento 

excessivo de sobrepeso e obesidade se tornado 

um importante problema de Saúde Pública, 

especialmente em crianças e adolescentes, em 

diferentes faixas etárias e em níveis 

socioeconômicos de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (SILVA, 2008). A 

industrialização e a procura por alimentos 

reconhecidos como saborosos, em sua grande 

maioria acrescidos de gordura saturada e 

conservantes, é um dos fatores que tem levado a 

população mundial ao sobrepeso e a obesidade. 

De acordo com a literatura especializada, a 

obesidade está relacionada ao surgimento e 

agravo de doenças cardiovasculares, diabetes, 

hipertensão arterial, problemas comportamentais 

e alto risco de morte em caso de morbidade 

grave, desta forma, são necessárias ações para 

minimizar os impactos de doenças adquiridas. 

Assim, compreendemos que implementar bons 

hábitos alimentares na fase escolar irá impactar 

positivamente na saúde dos estudantes bem 

como  nos índices de sobrepeso e de obesidade. 

É visível o crescimento da população obesa e 

como consequência poderão vir a ter sérios 

problemas de saúde relacionados a obesidade. 

Nesse sentido, é fundamental a participação da 

escola, especialmente nas aulas de Educação 

Física, o ensino do conteúdo hábitos alimentares 

saudáveis, o docente poderá proporcionar uma 

aprendizagem significativa aos educandos e com 

isto possibilitar uma mudança de comportamento 

na busca de uma alimentação adequada para um 

estilo de vida mais saudável.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A infância e adolescência são as fases em que os sujeitos geralmente 

adquirem hábitos alimentares que poderão acompanhá-los por sua vida. 

Nas últimas décadas, as alterações quanto a qualidade nutricional e o 

aumento substancial do aporte calórico tem provocado o aumento excessivo de 

sobrepeso e obesidade se tornado um importante problema de Saúde Pública, 

especialmente em crianças e adolescentes, em diferentes faixas etárias e em 

níveis socioeconômicos de países desenvolvidos e em desenvolvimento 

(SILVA, 2008).  

A industrialização e a procura por alimentos reconhecidos como 

saborosos, em sua grande maioria acrescidos de gordura saturada e 

conservantes, é um dos fatores que tem levado a população mundial ao 

sobrepeso e a obesidade.  

De acordo com a literatura especializada, a obesidade está relacionada 

ao surgimento e agravo de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão 

arterial, problemas comportamentais e alto risco de morte em caso de 

morbidade grave, desta forma, são necessárias ações para minimizar os 

impactos de doenças adquiridas.  

Assim, compreendemos que implementar bons hábitos alimentares na 

fase escolar irá impactar positivamente na saúde dos estudantes bem como  

nos índices de sobrepeso e de obesidade. É visível o crescimento da 

população obesa e como consequência poderão vir a ter sérios problemas de 

saúde relacionados a obesidade. Nesse sentido, é fundamental a participação 

da escola, especialmente nas aulas de Educação Física, o ensino do conteúdo 

hábitos alimentares saudáveis, o docente poderá proporcionar uma 

aprendizagem significativa aos educandos e com isto possibilitar uma mudança 

de comportamento na busca de uma alimentação adequada para um estilo de 

vida mais saudável.  

No entanto o tema necessita ser abordado de forma mais ampla e 



sistematizada na escola, pois apesar de já haver avanços, muitas vezes este 

vem sendo ensinado de uma forma isolada e não contextualizada com a práxis 

social do aluno.  

Partindo desta perspectiva, este trabalho pretende apresentar uma 

proposta de ensino do elemento articulador Cultura Corporal e Saúde com o 

enfoque nos hábitos alimentares de adolescentes entre 13 a 16 anos de idade 

do Colégio Estadual Cesar Lattes, de Cambira/PR. Os adolescentes têm uma 

pré-disposição a modificar seus hábitos alimentares conforme o que dita a 

mídia, em função de não terem uma orientação adequada dentro da família e 

na escola. 

A temática sobre hábitos alimentares é um conteúdo relacionado ao 

movimento e a saúde, diante desta temática um questionamento se apresenta, 

os educandos do 9º do Colégio Estadual Cesar Lattes possuem conhecimento 

sobre hábitos alimentares?  

Diante disso espera-se abordar como conteúdo nas aulas de Educação 

Física, os hábitos alimentares saudáveis, causar ações transformadoras nos 

alunos e na sua prática social. Portanto, esta Produção Didático Pedagógica 

tem como objetivo geral o ensino do conteúdo hábitos alimentares relacionado 

a saúde de modo que os alunos possam  sistematizar  e organizar estes a fim 

de analisar como são construídos os hábitos alimentares e como torná-los 

adequados para  adquirir uma vida ativa e com qualidade. 

Essa  proposta Didático Pedagógica será desenvolvida no segundo 

semestre de 2015, onde as atividades serão implementadas durante 32 horas 

aulas, com os alunos do 9º ano do Colégio Estadual Cesar Lattes, assim 

distribuída em quatro unidades didáticas: 

Unidade 1:  A importância da alimentação, explica a comunidade a importância 

de uma alimentação saudável. 

Unidade 2: O alimento como nutriente  

Unidade 3:  Pirâmide dos alimentos 

Unidade 4: Alimentos Diet e Alimentos Light 



Unidade 5: Agora é sua vez: É a reaplicação do questionário de modo a 

verificar os objetivos desta proposta.  

Portanto, os estudantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos 

para transformar sua realidade quanto a questão hábitos alimentares bem 

como refletir e analisar a importância para a manutenção da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo despertar no aluno o interesse pelo tema e proporcionar a 

mudança nos seus hábitos alimentares, mostrar os riscos de uma 

alimentação desbalanceada e rica em alimentos gordurosos e 

industrializados e os benefícios de uma boa alimentação.  

Serão quatro aulas para a preparação e a palestra, com vídeos, 

slides e abertura para perguntas a todos. 

 

1- Palestra com a nutricionista da Prefeitura Municipal de 

Cambira abordando o tema: “Hábitos alimentares 

saudáveis para uma boa qualidade de vida”, com a 

participação de toda a Comunidade Escolar. 



2-  Aplicação do questionário 

 

 

 

1. Quantas vezes você consome alimentos na forma de frituras?  

_____Vezes por: Dia (  ) Semana (  ) Mês (  ) Nunca (  ) 

 2.Qual a quantidade de frutas que você consome? (Considere que uma 

porção equivale aproximadamente a 1 pedaço médio ou 1 copo pequeno 

de suco natural). 

 ________ porções por: Dia (  ) Semana (  ) Mês (  ) Nunca (  ) 

3.Qual a quantidade de vegetais que você consome? (Considere que uma 

porção equivale a um pires de vegetais crus ou ½ pires de vegetais 

cozidos ou 1 copo pequeno de suco de vegetais) 

 ________ porções por: Dia (  ) Semana (  ) Mês  ( ) Nunca (  ) 

O questionário abaixo foi extraído na 

íntegra da internet e não sofreu 

alterações. 

Fonte:http://www.scribd.com/doc/895530

9/Questionario-Habitos-

Alimentares#scribd 

http://www.scribd.com/doc/8955309/Questionario-Habitos-Alimentares%23scribd
http://www.scribd.com/doc/8955309/Questionario-Habitos-Alimentares%23scribd
http://www.scribd.com/doc/8955309/Questionario-Habitos-Alimentares%23scribd


4.Qual a quantidade de carnes, ovos e feijões ou grãos que você 

consome? (Considere que uma porção equivale a 1 bife pequeno (carne 

vermelha, ave ou peixe), 1 ovo ou ainda ½ concha de grãos (feijão, 

lentilha, grão de bico, etc.). 

 ________ porções por: Dia (  ) Semana (  ) Mês ( ) Nunca (  ) 

5.Qual a quantidade de leite e/ou derivados que você consome? 

(Considere que uma porção equivale a 1 copo de leite ou iogurte, 1 fatia 

média de queijo ou 1 fatia grande de queijo leve). 

 ________ porções por: Dia (  ) Semana (  ) Mês (  ) Nunca (  ) 

6.Qual a quantidade de pães, cereais, arroz e massas que você consome, 

somando todos? (Considere que uma porção equivale a 1 fatia de pão, ½ 

copo de cereal pronto, 2 colheres cheias de cereal cozido, arroz ou 

massas ou 5 a 6 bolachas pequenas). 

 ________ porções por: Dia  (  ) Semana (  ) Mês (  ) Nunca (  ) 

7. Qual a quantidade de gorduras ou óleos que você consome? 

(Considere o óleo colocado em saladas, sendo que uma porção equivale a 

2 colheres rasas de óleo ou azeite, ou ainda 1 colher cheia de manteiga, 

margarina ou maionese). 

 ________ porções por: Dia (  ) Semana (  ) Mês (  ) Nunca (  ) 

8. Qual a quantidade de açúcar e doces que você consome, somando os 

dois? (Considere que uma porção equivale a 1 colher de sopa de açúcar 

ou uma unidade/fatia média de doce) 

 ________ porções por: Dia (  ) Semana ( ) Mês (  ) Nunca (  ) 

9. Qual a quantidade de líquidos que você consome? (Considere que uma 

porção equivale a 1copo médio de água, suco, refrigerante). 

 ________ porções por: Dia (  ) Semana (  ) Mês (  ) Nunca (  ) 



10. Quantas porções de bebidas alcoólicas você consome? (Uma porção 

equivale a 1 lata de cerveja, 1 dose de uísque ou destilados, 1 dose de 

cachaça ou 1 copo de vinho). 

 ________ porções por: Dia (  ) Semana (  ) Mês ( ) Nunca (  ) 

 

3-Classifique as alternativas abaixo como:  

(V) Verdadeiro      (F) Falso    ou       (NS) Não sei. 

(  ) É importante para a saúde fazer 3 refeições por dia 

(  ) Quanto mais variada for a alimentação, mais rica em vitaminas e minerais 

ela será. 

(  ) Não se deve beber água durante e logo após o exercício físico. 

(  ) Comer fora de hora não é recomendável para os obesos. 

(  ) Consumir alimentos integrais, casca e bagaço de frutas e hortaliças 

atrapalha o funcionamento intestinal. 

(  ) Não é recomendado fazer exercícios físicos em jejum. 

(  ) Vitaminas fornecem energia e engordam. 

(  ) O consumo à vontade de alimentos diet e light não engorda. 

(  ) As massas engordam menos que as gorduras. 

(  ) Se o almoço tiver arroz, feijão, carne e batata ele é considerado equilibrado. 

( ) Um café da manhã composto por café, leite, pão, manteiga e mamão é 

considerado equilibrado 

( ) As gorduras fornecem energia para atividade física melhor que o arroz, 

a batata e as massas. 

 

  



4-  Você já viu ou ouviu falar na pirâmide de alimentos? 

Sim ( )                                      Não ( ) 

Fonte:http://www.scribd.com/doc/8955309/Questionario-Habitos-

Alimentares#scribd 

 

  

http://www.scribd.com/doc/8955309/Questionario-Habitos-Alimentares#scribd
http://www.scribd.com/doc/8955309/Questionario-Habitos-Alimentares#scribd


3- Aulas teóricas e práticas, vídeos, debates e apresentação de 

cartazes sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detectar junto aos alunos as questões que precisam ser 

compreendidas no âmbito sobre hábitos alimentares: 

 Por que devemos nos alimentar bem?  

 O que é um alimento saudável? 

O objetivo de despertar no aluno o interesse pelo 

tema e proporcionar a mudança nos seus hábitos 

alimentares, mostrar os riscos de uma alimentação ruim 

e os benefícios de uma boa alimentação. Serão três aulas 

com vídeos, slides e discussões com os alunos. 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Sensibilizar os alunos a pensarem no tema sobre hábitos 

alimentares, alimentação ideal e os riscos de uma má alimentação. O 

conhecimento apresentado servirá de guia para partirmos para a 

problematização. 

 



 Você conhece a composição e origem os alimentos que ingere? 

 Podemos prevenir doenças e melhorar nossa qualidade de vida 

através de uma boa alimentação? 

 O alimento que ingerimos auxilia nas atividades do nosso dia a  

 

 

 dia? Como? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vídeo sobre alimentação 

saudável x alimentação não 

saudável: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=M0gsuQtNZ4I 

 

Professor: Ensinar aos alunos os conhecimentos científicos construídos pela 

humanidade, desprendendo-os do conhecimento inicial para sua emancipação e 

aplicação para sua vida. 

 

- Vídeo com o doutor Lair 

Ribeiro sobre os piores e 

melhores alimentos que 

podemos ingerir. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=R_gsrkwTrpg 

 

REFRIGERANTE COMUM X LIGHT 

https://www.youtube.com/watch?v=M0gsuQtNZ4I
https://www.youtube.com/watch?v=M0gsuQtNZ4I
https://www.youtube.com/watch?v=R_gsrkwTrpg
https://www.youtube.com/watch?v=R_gsrkwTrpg


 

 

A seguir vamos ler o texto abaixo que foi extraído parcialmente do site 

Wikipédia e sofreu alterações.   

      

A alimentação saudável é a alimentação ou nutrição na qual deve-se 

comer bem e de forma equilibrada para que os adultos mantenham 

o peso ideal e as crianças se desenvolvam bem fisicamente, intelectualmente, 

dependendo do hábito alimentar. Adicionalmente, a alimentação saudável 

envolve a escolha de alimentos não somente para manter o peso ideal, mas 

também para garantir uma saúde plena.  

Atualmente vivenciamos uma grande transição alimentar, onde deixou-

se de consumir alimentos naturais para sermos bombardeados de alimentos 

industrializados, com conservantes, aromatizantes, agrotóxico e etc. Mas a 

matéria-prima para o nosso organismo funcionar adequadamente são os 

nutrientes, que infelizmente estão sendo esquecidos na alimentação moderna. 

Nada como uma quantidade adequada de vegetais e frutas para ajudar o nosso 

corpo excretar tudo o que não presta. Mas atualmente são minorias na mesa 

da população, o que faz aumentar o risco de contrair doenças. 

A alimentação saudável não é só salada com peito de frango grelhado. 

Existe uma combinação deliciosa de alimentos. Basta estar aberto para 

conhecer mais sobre eles e ter vontade de fazer uma mudança de 

comportamento alimentar. Mas qual será o grande segredo da Reeducação 

Alimentar? Falaremos sobre a reeducação alimentar e a Pirâmide dos 

alimentos em breve. 

A alimentação se reflete na saúde, por isso, adotar um estilo de vida 

saudável, além de prevenir doenças, contribui para se alcançar o equilíbrio de 

que precisamos para nos sentirmos bem com o corpo e a mente. Esse 



equilíbrio envolve uma alimentação rica, variada e saborosa e a prática de 

atividade física regular. Os alimentos fornecem nutrientes que são as 

substâncias que precisamos para nutrir nosso organismo, como: proteínas, 

carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, fibras e água. Cada um deles 

possui funções específicas e fundamentais para o seu bom funcionamento. 

As calorias dos alimentos não devem ser a única referência para a sua decisão 

de consumi-lo. O valor de fibras, vitaminas e minerais (informação 

nutricional) indicam o quão importante ele pode ser para a sua saúde, 

independentemente do número de calorias. Esta é uma forma de garantir que 

toda a energia que você consumir vai trazer com ela nutrientes que enriquecem 

o seu corpo, mantendo, assim, a forma física e a saúde em dia. 

 Portanto para ter uma alimentação saudável, é importante consumir 

diferentes tipos de alimentos e nutrientes e também uma quantidade de 

proteínas e nutrientes, normalmente encontrado em alimentos de origem 

animal e vegetal como os grãos. 

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimenta%C3%A7%C3%A3o_saud%C3%A1vel 

 

 

 

 

 

4 - Atividade: 

Pautados nos vídeos e texto, vamos debater: 

 Você atualmente possui bons hábitos alimentares? 

 Conhece os grupos dos alimentos para orientar sua dieta diária? 

Catarse 

 Realização da síntese do conteúdo, avaliando a compreensão do 

aluno e seu posicionamento, a capacidade de expressar uma opinião 

crítica e se o nível de conhecimento aproximou-se ao do professor. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimenta%C3%A7%C3%A3o_saud%C3%A1vel


 Tem a consciência da importância de se alimentar bem para ter uma 

vida mais ativa, com mais disposição, controlar seu peso e evitar 

doenças? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prática social final 

Espera-se que os educandos 

tenham passado de um estágio de menor 

compreensão científica, social e histórica 

a uma etapa de maior clareza e 

compreensão, levando-o a ser 

apropriado do conhecimento e da 

importância para sua vida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidade 2: O alimento como nutriente 

 

O QUE VOCÊ SABE SOBRE ALIMENTOS E NUTRIENTES?  

   

Tudo que ingerimos, líquido ou sólido são considerados alimentos, porém os 

nutrientes que cada um fornecem variam bastante. Os nutrientes têm diversas funções no 

nosso organismo, que são a de fornecer energia para nosso corpo, através dos alimentos 

ricos em carboidratos tais como pães, doces, frutas, massas e tubérculos, a renovação ou 

reconstrução celular através das proteínas presentes nas carnes e grãos e de regular 

suas funções através das vitaminas e sais minerais encontrados nas frutas, legumes e 

verduras por exemplo.  

É através da absorção dos nutrientes dos alimentos que nosso corpo se mantém 

vivo e obtém energia e possibilita que nos movimentemos e possamos realizar nossas 

tarefas diárias.  

Na digestão nosso corpo transforma tudo que ingerimos em nutrientes e é com eles 

que nos mantemos vivos e podemos realizar nossas atividades do dia a dia. Além disso 

os nutrientes presentes nos alimentos são capazes de prevenir várias doenças.  

      

João Vamberto Bonfim 

 



ATIVIDADE 1 

 

RESPONDA: 

 

O que é? Como nosso corpo utiliza os alimentos e o transforma em 

energia?  O que são calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, nutrientes 

vitamínicos? O que é metabolismo e balanço energético.  

 

 

 

 

  

Professor disponibilize vídeos, slides, apresentação 

de legumes, frutas e verduras, entre outras estratégias de 

ensino.  

 

 

Sugestão de vídeo: O que são 

carboidratos, proteínas e gorduras 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxs0W

sthykg 

 Quanto à função que desempenham no organismo, os 

nutrientes são classificados, em energéticos, plásticos e 

reguladores. Portanto, nutrientes são todos os alimentos que 

ingerimos para a satisfação das nossas necessidades diárias do 

nosso organismo. Segue abaixo uma tabela com a classificação 

dos nutrientes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxs0Wsthykg
https://www.youtube.com/watch?v=Zxs0Wsthykg


 

 

 

 

 

 

Construtores 

 

São aqueles que ricos em proteínas. 

Estes são chamados assim pois a 

proteína tem papel fundamental na 

construção de músculos, sangue, 

órgão e também é muito importante 

para a renovação da pele. 

 Ex: Carnes, leite e seus derivados e 

nas leguminosas como o feijão e o 

grão-de-bico. 

 

 

 

 

 

 

Reguladores 

São basicamente os alimentos de 

origem vegetal, e são chamados de 

alimentos reguladores por fornecer ao 

organismo vitaminas e minerais que 

regulam o seu funcionamento, assim 

como fibras e água de forma a manter 

o corpo saudável e capaz de se 

proteger de doenças como a anemia 

ou queda de cabelo por exemplo e até 

mesmo de doenças virais oportunistas 

como a gripe. 

Ex: Cenoura, milho, tomate, Alface, 

beterraba, couves, brócolis, 

abobrinha, morango, banana, laranja, 

abacate, uva, ameixa, caqui ou 

abacaxi e etc. 

 

 

 

 

Energéticos 

São aqueles que fornecem energia e 

mais disposição ao organismo, ideais 

para quem pratica algum esporte, são 

basicamente as gorduras (lipídios)e 

os açúcares (carboidratos).  

Ex: Pães, cereais, massas, arroz, 

azeite, doces, óleos etc. 

 

 

 

  

Fonte:http://estudosdanutricao.blogspot.com.br/2012/12/classificacao-

dos-nutrientes.html     Acessado em 29/07/2015.   

 

http://estudosdanutricao.blogspot.com.br/2012/12/classificacao-dos-nutrientes.html
http://estudosdanutricao.blogspot.com.br/2012/12/classificacao-dos-nutrientes.html


Os alimentos fornecem valores diferentes de energia e são medidos em 

calorias. O valor ideal varia de pessoa para pessoa e deve ser levado em conta 

vários fatores tais como sexo, idade, altura, nível de atividade física, 

metabolismo basal (vamos tratar sobre isso em breve), sono, fatores genéticos 

e estilo de vida. Cada grama de carboidratos ou proteína fornecem quatro kcal 

ao organismo. O consumo ideal de carboidrato diário gira de 55 a 60%, sendo 

recomendado a ingestão de carboidratos complexos, como exemplo os cereais 

e farinhas integrais.  

O consumo de proteína ideal é de 15% do valor total de calorias 

ingeridas em um dia. Ainda dentro das fontes de energia devemos consumir de 

25 a 30% de gorduras e óleos diariamente, preferencialmente as gorduras poli-

insaturadas presentes nos azeites, óleos vegetais e margarinas. No caso das 

gorduras a ingestão deve ser evitada ao máximo as gorduras de origem animal 

e as frituras pois estas são prejudiciais a saúde; 

Como já dissemos anteriormente, o valor calórico dos macros nutrientes, 

as gorduras animais e os óleos vegetais possuem nove Kcal e os carboidratos 

e as proteínas quatro Kcal. Pode parecer estranho o consumo de gorduras ser 

mais elevado do que ode proteínas, porém as gorduras boas são importantes 

para o fornecimento de ácidos graxos e porque favorecem a absorção de 

importantes vitaminas, podendo reduzir a imunidade do organismo e 

proporcionar o aparecimento de várias doenças caso seu consumo seja abaixo 

dos 30%. Além de uma dieta balanceada é necessário o consumo diário de 

água, componente essencial para o bom funcionamento do nosso organismo, 

agindo na digestão, na absorção de nutrientes, ativando a circulação e 

facilitando a excreção.  

 

 



 

Fonte: http://www.comomalhar.com/Dieta/Quantas-calorias-x-1-grama-de-proteina-de-

carboidrato-e-de-gordura-3/ , acessado em 30/07/2015. 

 

 

Observando uma tabela que apresenta vários tipos de alimentos e o seu valor 

calórico, observe que alguns mesmo em pouca quantidade possuem um valor 

energético bem maior que outros que podem ser consumidos em maior 

quantidade. Esse fator é fundamental na hora de se estabelecer o que vamos 

ingerir. Devemos escolher os alimentos ricos em fibras, vitaminas, sais 

minerais, cerais integrais, carnes magras e evitar os alimentos industrializados, 

dando preferência aos alimentos frescos in natura. Quanto ao sabor dos 

alimentos devemos lembrar que os mais saborosos são aqueles ricos em 

gordura e açúcar, portanto são os mais calóricos. Nesse caso devemos ter 

moderação ao consumir as frituras (salgadinhos, pastéis e coxinhas), doces e 

chocolates, refrigerantes e carnes gordurosas. Observe com a atenção a tabela 

abaixo para comentar com seus colegas. 

 

 

http://www.comomalhar.com/Dieta/Quantas-calorias-x-1-grama-de-proteina-de-carboidrato-e-de-gordura-3/
http://www.comomalhar.com/Dieta/Quantas-calorias-x-1-grama-de-proteina-de-carboidrato-e-de-gordura-3/


Alimentos 
 

Alcatra frita  

Bacon frito  

Costeleta de porco  

Apresuntado  

Mortadela  

Salaminho  

Camarão frito  

Casquinha de Siri  

Lula cozida  

Abacaxi  

Figo maduro  

Maçã vermelha  

Alface  

Brócolis  

Cebola  

Pão francês  

Pão de queijo  

Pão integral de trigo  

Lasanha  

Macarrão à carbonara  

Pizza quatro queijos  

Cerveja  

Champanhe  

Uísque  

Refrigerante de Cola  

Refrigerante de Guaraná  

Refrigerante de Limão  

Leite condensado  

Biscoito recheado 
  

Quantidade 

2 fatias (100g) 

2 cubos (60g) 

2 unidades (100g) 

1 fatia (15g) 

1 fatia fina (15g) 

1 fatia pequena (2,5g) 

1 porção (100g) 

1 unidade (200g) 

1 pires de chá (100g) 

1 fatia (80g) 

1 unidade (50g) 

1 unidade (130g) 

2 folhas (20g) 

1 pires de chá (80g) 

1 unidade (70g) 

1 unidade (50g) 

1 unidade (20g) 

1 fatia(100g) 

1 porção (100g) 

1 prato (100g) 

1 fatia (140g) 

1 lata de 350 ml 

1 taça de 125 ml 

1 dose de 100 ml 

1 lata de 350 ml 

1 copo de 240 ml 

1 lata de 350 ml 

1 lata (395g) 

1 pacote de 140g 

kcal 

235 

396 

483 

22 

41 

18 

310 

413 

93 

50 

68 

85 

4 

23 

32 

135 

68 

261 

139 

362 

432 

147 

85 

240 

137 

75 

115 

1300 

700 
 

  



Atividade  

 

 

A seguir vamos assistir um filme que aborda os problemas da obesidade infantil 

no Brasil e mostra um grande número de crianças brasileiras com excesso de 

peso. 

 

 

 

 

 

  

Sugestão de vídeo – filme: Muito além do Peso 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-hmTp594Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsQDBSfgE6k
https://www.youtube.com/watch?v=TsQDBSfgE6k


 

  

Entendendo a Pirâmide e aprendendo a utilizá-la 

 

 

Fonte:< http://www.jkzalimentos.com.br/nutricao.php> consulta feita em 17/11/2014. 

 

http://www.jkzalimentos.com.br/nutricao.php


Vamos ler o texto produzido por Marconi Duarte que trata sobre a pirâmide 

alimentar 

Alimentar é dar ao organismo os nutrientes necessários a sua 

manutenção. Os nutrientes são encontrados nos alimentos, que podem ser 

tanto de origem vegetal como animal. Os alimentos são partidos em pequenas 

porções pelos processos de digestão e absorção, que começa na boca, através 

da mastigação, e termina nos intestinos, onde os nutrientes são absorvidos, 

para serem usados nas células, tecidos, músculos, órgãos, enfim por todo 

organismo. Nenhum alimento conterá todos os nutrientes necessários a 

manutenção da vida e um mesmo tipo de alimento podem oferecer ao 

organismo nutriente em excesso, que podem causar várias doenças. O ideal 

então é equilibrar a alimentação. A Pirâmide Alimentar foi criada para ajudar e 

a entender como equilibrar esses alimentos diariamente. Os alimentos são 

agrupados de acordo com as suas funções e seus nutrientes.  

        A pirâmide alimentar é dividida em 8 grupos. Nenhum grupo pode ser 

utilizado como única fonte dos nutrientes, mesmo por que, nenhum contém 

todos.  

A pirâmide funciona da seguinte maneira: A base larga indica os alimentos 

mais necessários e que devem sem mais consumidos, à medida que vai 

encurtando, vai diminuindo a necessidade de consumir esses tipos de 

alimentos, chegando até a ponta da pirâmide que indica alimentos que devem 

ser ingeridos em poucos quantidades. É bom lembrar que todos os alimentos 

contidos em todos os grupos são importantes, o que muda é a quantidade a ser 

ingerida. A quantidade é especificada através das porções para cada grupo. 

 



 

• Flexível e cheia de opções, a Pirâmide Alimentar pode ser o seu guia 

para uma dieta equilibrada e alimentação saudável. Ela foi 

desenvolvida pelo departamento de agricultura americano e oferece 

orientação simples e fácil para você escolher seu cardápio 

respeitando sete diretrizes.  

 

Diretrizes: 

 

•Coma uma diversidade de alimentos.  

• Mantenha um peso saudável.  

• Escolha uma dieta com pouca gordura, colesterol e gordura 

saturada.  

• Escolha uma dieta rica em vegetais, frutas e grãos.  

• Use açúcar com moderação.  

• Use sal com moderação.  

• Se consome bebidas alcóolicas, beba com moderação; 

 

Princípios: 

 

 A Pirâmide Alimentar encoraja os princípios básicos de uma dieta 

saudável: variedade, equilíbrio e moderação.  

 

• Variedade: Não há um único alimento que forneça todos os 

nutrientes necessários. Uma dieta variada inclui alimentos diferentes 

nos 5 grandes grupos da Pirâmide que juntos atendem às 

recomendações nutricionais.  

 

• Equilíbrio: Uma dieta equilibrada incorpora diariamente as 

quantidades apropriadas dos 5 grupos de alimentos, provendo as 

calorias e nutrientes necessários. Sua idade, sexo e nível de 

atividade física podem alterar o número de porções necessárias 

para uma dieta balanceada. 

•  Moderação: Selecionar as comidas e bebidas com cuidado ajuda a 

controlar as calorias e quantidades de gordura, colesterol, gordura 

saturada, sal, açúcares e, se consumidas, bebidas alcóolicas. Isso 

permite maior flexibilidade para saborear a variedade de alimentos 

disponíveis. 

• Embora a pirâmide alimentar não seja uma ciência exata, é um 

bom começo para criar uma dieta saudável e balanceada. 

 



Grupo 1: 
 
          Na base da pirâmide, estão os alimentos Energéticos ricos em 
carboidratos, que são responsáveis pelo fornecimento da maior parte das 
energias de que precisamos.  
São: a granola, os cereais, pães, raízes e tubérculos; São indicadas 8 porções.  
 
Grupo 2: 
 
        No segundo degrau da pirâmide estão os alimentos reguladores, ricos em 
vitaminas, sais minerais, fibras e água. São as Hortaliças, as verduras. São 
indicados 03 porções. 
 
Grupo 3: 
 
      As Frutas e os sucos de frutas naturais, também são alimentos 
reguladores, ricos em vitaminas, sais minerais, fibras e água. São indicadas 3 
porções.  
 
Grupo 4: 
 
      No terceiro degrau estão os alimentos construtores, ricos em proteínas e 
cálcio, ferro e zinco. Esse grupo também possuí açúcar e gorduras, proteínas, 
cálcio, ferro, e zinco. São eles: o leite, os derivados de leite, queijos, bebidas 
lácteas entre outras. São indicados 03 porções. 
 
Grupo 5:  
 
      Alimentos construtores ricos em proteínas e cálcio, também possuem 
gorduras e colesterol, além de ferro e zinco. São as Carnes e ovos; São 
indicadas 2 porções.  
 
Grupo 6:  
 
      Esse grupo encerra o grupo dos alimentos construtores, que são ricos em 
proteínas e fibras, além de cálcio, ferro, zinco e vitaminas. A vantagem desse 
grupo é que possuem alimentos que oferecem calorias, através do colesterol 
bom, sem prejudicar a saúde. Além de proteínas específicas, como a 
Isoflavona que é encontrada na Soja e que ajuda a combater várias doenças.  

São as leguminosas: Feijão, soja, ervilha, entre outras. São indicadas 1 
porção.  
 
 
 
 
 
 



Grupo 7: Óleos e gorduras;  

     No último degrau da pirâmide estão os alimentos energéticos, ricos em 

calorias e colesterol. São importantes. As gorduras e o colesterol transportam 

as vitaminas A, D, E, K. Mas devem ser consumidas em pequenas 

quantidades. São os óleos e a gorduras. São indicadas 02 porções. 

 
 
Grupo 8: Açúcares, balas, chocolates, salgadinhos;  
 
     São alimentos energéticos que provêm muitas calorias e poucos nutrientes. 
Devem ser consumidos com moderação. São eles: Açúcares, balas, 
chocolates, salgadinhos. São indicadas 2 porções. 
 

Fonte: http://www.jkzalimentos.com.br/nutricao.php. Acessado em 08/12/14. 

 

 

VAMOS TRABALHAR  

TAREFA 1 

a) Porque o desenho da pirâmide é útil para demonstrar nossa 

necessidade nutricional por grupos de alimentos? b) Relacionem as 

diferenças encontradas nas pirâmides que você pesquisou. c) Elaborar o 

cardápio de uma refeição equilibrada, explicando o motivo da escolha 

dos alimentos. O grupo pode se basear nos hábitos alimentares de sua 

http://www.jkzalimentos.com.br/nutricao.php.%20Acessado%20em%2008/12/14


região, lembrando, por exemplo, as recomendações alimentares que em 

geral os pais fazem a seus filhos. d) Montar uma pirâmide alimentar com 

figuras.  

 

TAREFA 2 (PARA CASA): 

 

A- Em sua casa, anote durante uma semana, o que você come desde o café da 

manhã até depois do jantar.  

B- Traga todas as embalagens dos produtos industrializados que você e sua 

família consumir. 

 

 

TAREFA 3 – Assista ao vídeo ―Dieta Saudável‖ que mostra dois 

consumidores sendo abordados por um anjo e por um diabo que aconselham 

na compra de alimentos. Faça duas listas, uma com os alimentos 

recomendados pelo anjo e o outro pelo diabinho. Em seguida, faça uma 

comparação dessas listas com as anotações que você fez na tarefa 2. Observe 

se a sua lista se encaixa mais com a do anjo ou do diabo. 

 

 

 

 

Atividade 01: Testando conhecimentos 

Vamos testar seus conhecimentos sobre a Pirâmide alimentar? Para isso 

acesse o link abaixo para um jogo online: 

 

 

Vídeo disponível em: 

 < https://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4> 

acessado em 08/12/14. 

 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstre
am/handle/mec/13174/open/file/JogoDaPiram
ideDosAlimentos.swf?sequence=1&eventSou
rce=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/13174/open/file/JogoDaPiramideDosAlimentos.swf?sequence=1&eventSource=2
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/13174/open/file/JogoDaPiramideDosAlimentos.swf?sequence=1&eventSource=2
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/13174/open/file/JogoDaPiramideDosAlimentos.swf?sequence=1&eventSource=2
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/13174/open/file/JogoDaPiramideDosAlimentos.swf?sequence=1&eventSource=2


Atividade 02: Visitando uma Horta orgânica 

 

 

 

Prática pedagógica – Visita a uma Horta Orgânica 

“Conhecer para aprender” 

 

 Por que conhecer o processo de cultivo de uma horta escolar orgânica com os 

alunos? 

 

Justificativa 

 

A horta, como estratégia educativa, representa um conhecimento 

científico e aliado ao planejamento curricular dos conteúdos escolares está 

atrelado à Educação física, porque se caracteriza no objeto cultura corporal e 

saúde. Nesse sentido, o aluno deve ser estimulado a conhecer a produção de 

hortaliças na horta, por meio da realização de visitas com os alunos e após o 

aprofundamento na importância em consumir alimentos orgânicos in natura 

fazer a utilização desses alimentos produzidos para constituir a alimentação 



ofertada na escola. Assim, a educação escolar possibilitará para muitos alunos, 

o conhecimento de novos alimentos e a adoção do hábito de consumo de 

alimentos saudáveis. Também permitirá despertar a possibilidade de produção 

de hortaliças frescas, sem agrotóxicos e de baixo custo, que podem ser 

utilizadas em casa e também a criação de uma horta escolar para a 

complementação da merenda. Para tanto, é uma estratégia para educar para 

transformar seu ambiente, sua alimentação e sua vida. 

 

Objetivos gerais 

 

- Conhecer os alimentos essenciais ao organismo para uma alimentação 

saudável; 

- Identificar os nutrientes e suas funções para o organismo; 

- Reconhecer a importância de uma dieta adequada. 

Objetivos específicos 

 

- Adotar as hortaliças fundamentais para o bom funcionamento do organismo e 

que promova a saúde; 

- Compreender a importância dos alimentos e suas composições químicas; 

- Estimular hábitos para o consumo de alimentos saudáveis. 

 

 

Estratégias 

Visita a uma horta orgânica na cidade aonde os alunos receberão 

informações da preparação da terra, adubação, plantio e colheita, instrumentos 

utilizados para o cultivo na horta.  



Etapas do desenvolvimento: 

 

1º Determinar os grupos de alunos a participar da visita ao cultivo de uma horta 

orgânica; 

2º Verificar as hortaliças que estão sendo cultivadas na horta e após pesquisar 

a importância dos alimentos cultivados e seus benefícios para a saúde e 

prevenção de doenças. 

3º Sugerir o cultivo das hortaliças na Escola bem como na residência dos 

alunos.  

4º Quando as hortaliças forem utilizadas na merenda, os alunos promoverão a  

divulgação para os colegas por meio de cartazes ilustrativos e/ou panfletos, 

visando à degustação da merenda escolar e a sua importância; 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDADE 04 ALIMENTOS DIET E ALIMENTOS LIGHT 

 

 

 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária o termo Diet pode ser 

usado em dois tipos de alimentos: 

 

1-Nos alimentos com restrição de algum tipo de nutriente (carboidratos, proteínas, 

gorduras e sódio). 

 

2-Nos alimentos indicados para dietas com ingestão restritiva de calorias (para 

controle do peso ou de açucares). 

 

Um alimento diet nem sempre apresenta necessariamente valor calórico reduzido, 

mas sim, ausência de algum componente. Como exemplo, pode-se citar o chocolate diet, 

que apresenta redução de açucar, mas é rico em gordura, portanto, possui valor calórico 

elevado , contraindicando para pessoas que desejam fazer dietas de emagrecimento. 

Alimentos light são aqueles alimentos que devem ter, no mínimo , 25% menos de 

algum componente calórico, seja açucar, gordura, sal, entre outros. São aqueles que 

apresentam redução de qualquer um dos componentes mencionados tendo como 

referência o produto do mesmo tipo e não tem um fim específico como os produtos diet. 

 



 

  

Atividade: 

 Pesquise na internet fotos de alimentos comumente utilizados na mesa dos 
brasileiros e identifique os alimentos que são light e diet. 

 

Vamos ler o texto que trata sobre o que é metabolismo basal do Doutor Geraldo 

Santana, Médico endocrinologista. 

         O metabolismo energético, ou taxa metabólica, reflete a quantidade de calorias 

que um corpo consome para manter suas atividades diárias mesmo em repouso ou 

até dormindo, ou seja, consumimos calorias 24 horas por dia independente do que 

estamos fazendo. A variação da quantidade consumida de calorias depende da 

intensidade da atividade. O metabolismo de repouso representa aproximadamente 

70% do nosso metabolismo total (10% vem da digestão dos alimentos e um 

percentual variável vem da atividade física).  

Fonte: http://www.endocrinologia.com.br/html/aumentarmetabolismo.htm  , acessado 

em 13/12/2014. 

Taxa de atividade: 

- Sedentários = 1.2 (pouco ou nenhum exercício) 

- Levemente ativo = 1.375 (exercício leve 1 a 3 dias por semana) 

- Moderadamente ativo = 1.65 (exercício moderado, faz esportes 3 a 5 dias por   

semana) 

- Altamente ativo = 1.725 (exercício pesado de 5 a 6 dias por semana) 

- Extremamente ativo = 1.9 (exercício pesado diariamente e até 2 vezes por dia) 

 

 

http://www.endocrinologia.com.br/html/aumentarmetabolismo.htm


Cálculo para Homens: MB = Taxa de atividade x {66 + [(13,7 x Peso(kg)) + (5 x 

Altura(cm)) - (6,8 x Idade(anos))]} 

Cálculo para Mulheres: MB = Taxa de atividade x {655 + [(9,6 x Peso(kg)) + 

(1,8 x Altura(cm)) - (4,7 x Idade(anos))]} 

 

 

-  Qual é a necessidade diária de energia de seu corpo? 

- Cada indivíduo gasta uma certa quantidade de energia básica, mais a energia 

extra para atividades físicas. 

 

Gasto energético básico: 

 

 

Para cada kg de peso são necessários 1,3 kcal para cada hora. (ex: um 

atleta pesando 65kg e que esteja no seu peso ideal precisaria 1,3 x 24 horas x 

65 kg por dia) 

 

 

Gasto energético Ativa: 

 

 

Para cada kg de peso são necessários 1,5 kcal para cada hora. 



 

 

Como um carro precisa de combustível, nosso corpo precisa para seu 

bom funcionamento de: 

 

    - 50 a 60 % de Carboidratos (açucar, doces, pães e bolos) – 

    - 20% a 30% de Lipídeos (óleo e produtos que contém óleo)  

        - 10% a 15% de Proteínas (ovos, leite, carne, peixes, etc....) -  

Fonte:<http://www.aprendaemagrecer.com/necessidade-calorica-diaria.html> acessado em 

09/12/14. 

 

Atividade 01:  

Descubra qual é a sua necessidade ideal de ingestão de calorias 

baseando-se se você é uma pessoa sedentária, levemente ativo ou 

moderadamente ativo aplicando a fórmula dada pelo professor.  

 

 

 

 

http://www.aprendaemagrecer.com/necessidade-calorica-diaria.html


Atividade 02:  

Após descobrir a quantidade ideal de caloria que você deve ingerir por 

dia escolha os alimentos de acordo com a tabela. Faça escolhas de acordo 

com seu gosto mas lembre-se: 

 Escolha alimentos saudáveis, não somente pelo sabor; 

 Verifique os nutrientes e lembre-se que do total das calorias, 55% 

deve ser de carboidratos, 15% de proteínas e 30% de gorduras. 

 

Atividade 03:    

 

 

Link do Documentário: https://www.youtube.com/watch?v=447fC46mcYE, acessado em 

15/12/2014. 

Documentário Super Size Me - A dieta do palhaço, relata os efeitos na 

saúde física de um adulto que só se alimentou de Fast Food durante 30 dias. 

 

Professor acesse o Link: do Documentário:  

https://www.youtube.com/watch?v=447fC46mcYE 

https://www.youtube.com/watch?v=447fC46mcYE
https://www.youtube.com/watch?v=447fC46mcYE


Após assistir ao filme, vamos fazer grupos para levantarmos as questões 

referentes ao filme. Ao término da atividade, cada grupo deverá entregar um 

relato sobre os questionamentos para o professor. As elucidações das 

questões em grupos permitirão que os alunos discutam entre eles a respeito do 

próprio hábito alimentar. Vale lembrar que é necessário que o grupo converse e 

exponha suas ideias até mesmo para repensar a respeito das dietas de cada 

componente. 

Sugestão de roteiro de questionamentos referentes ao filme: 

 Discuta com o grupo a seguinte frase: "Uma pessoa obesa é uma 

pessoa com saúde? Justifiquem sua resposta. 

 Baseado no aprendizado sobre hábitos alimentares, responda, como 

anda a sua alimentação? Você define o que vai comer somente 

pensando no sabor ou leva em conta o valor nutritivo dos alimentos? 

Prioriza produtos naturais ou industrializados? Faça uma reflexão da sua 

alimentação com relação a alimentação apresentada no filme e discuta 

em sala de aula. 

 No filme é abordado a estratégia das indústrias de Fast Food em criar 

tamanhos exagerados dos seus alimentos e isso provoca o aumento do 

consumo e consequentemente aumenta os riscos à saúde. Qual a 

opinião do grupo sobre essa estratégia? Debata com seus colegas e 

depois exponha aos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 5: AGORA É SUA VEZ 

 

Nesta etapa faremos a reaplicação do questionário proposto no projeto para 

verificar a influência e as mudanças alcançadas. Faremos também um debate 

sobre os conhecimentos adquiridos e avaliação final. Para finalizar faremos o “DIA 

DO CHEF “, organizando um almoço preparado pelas merendeiras do colégio com 

o auxílio dos alunos. O cardápio será elaborado pelos alunos com a supervisão do 

professor sendo esse um cardápio saudável e nutritivo.  

 



 

 REFERÊNCIAS 

 

SITES VISITADOS:  

 

  

http://www.scribd.com/doc/8955309/Questionario-Habitos-Alimentares#scribd 

https://www.youtube.com/watch?v=M0gsuQtNZ4I 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimenta%C3%A7%C3%A3o_saud%C3%A1vel 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxs0Wsthykg 

http://estudosdanutricao.blogspot.com.br/2012/12/classificacao-dos-nutrientes.html   

http://www.comomalhar.com/Dieta/Quantas-calorias-x-1-grama-de-proteina-de-

carboidrato-e-de-gordura-3/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TsQDBSfgE6k 

http://www.jkzalimentos.com.br/nutricao.php 

 http://www.jkzalimentos.com.br/nutricao.php 

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

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/13174/open/file/JogoDa
PiramideDosAlimentos.swf?sequence=1&eventSource=2 

http://www.endocrinologia.com.br/html/aumentarmetabolismo.htm 

http://www.aprendaemagrecer.com/necessidade-calorica-diaria.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=447fC46mcYE 
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