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Resumo A utilização das novas tecnologias como 
forma de entretenimento como jogos de 
videogame, tablets, celulares, computador 
e a televisão, tornaram as pessoas cada 
dia mais sedentárias. A isso se somam o 
alto consumo de alimentos ricos em 
gorduras, sódio, açúcares que aliados ao 
sedentarismo tornaram-se obesos ainda 
muito jovens e com forte predisposição a 
desenvolverem doenças coronárias como 
obesidade, diabetes mellitus, aumento do 
colesterol, hipertensão arterial e infarto do 
miocárdio. Diante da realidade de nossa 
escola, faz-se necessário esta proposta, 
cujo objetivo é o de verificar o nível de 
atividade física e aptidão física de alunos 
do 8º ano do Colégio Estadual José 
Sarmento Filho E.F.N., problematizando a 
relação entre prática de atividade física e 
a saúde. Nesse sentido, se pretende 
conhecer as causas do desenvolvimento 
de doenças provocadas pela falta da 
atividade física, verificando quais são as 
práticas esportivas dentro e fora da escola 
e entendendo os fatores que limitam e 
estimulam prática esportiva, além do 
melhor entendimento acerca de uma 
alimentação saudável. Para a 
implementação do projeto primeiramente, 
foi realizada a análise das necessidades 
dos alunos. Em seguida, foram aplicados 
questionários abordando a prática de 
atividades físicas, os quais foram 
respondidos pelos alunos, como forma de 
conhecer os hábitos do público alvo da 



pesquisa. Por meio da investigação 
bibliográfica obteve-se suporte teórico-
metodológico para bem pensar as 
atividades que serão trabalhadas no 
campo de pesquisa. Outras ferramentas 
para coleta de dados foram utilizadas, 
como a avaliação biométrica, avaliação 
nutricional e avaliação dos hábitos sociais 
dos alunos, além da implementação de 
propostas de atividades físicas.  
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alimentação, atividade física 

Formato do Material Didático Unidade didática 
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• APRESENTAÇÃO 

 

A obesidade é um problema que cresce cada vez mais em nossa 

sociedade, afetando a saúde e o bem estar de grande parcela da população 

brasileira, principalmente crianças, jovens  e adultos. Esse problema pode ser 

considerado como um desafio para a saúde pública. Sendo assim, esse 

trabalho se faz necessário como forma de conscientização dos alunos em 

relação a essa temática.  

Durante a infância e seguindo para a adolescência, é construído um 

padrão de hábitos alimentares tanto em casa, como na escola. Por essa razão, 

a escola deve trabalhar essa questão, como forma de orientar aos malefícios 

da má alimentação, assim como do sedentarismo para o desenvolvimento 

motor e psíquico. 

Percebe-se que a alimentação dos alunos na fase da adolescência, 

muitas vezes não é adequada, tendo em vista a falta de orientações na escola 

e na própria família. A isso se juntam as questões inerentes à falta de hábito 

em atividades físicas, pois se percebe que os adolescentes preferem jogos e o 

acesso à internet, em detrimento às práticas físicas e hábitos saudáveis. 

Assim, para garantir uma boa qualidade de vida, é aconselhável ter 

hábitos saudáveis, como cuidar bem do corpo; ter uma alimentação 



equilibrada; dedicar um tempo para o descanso e o lazer e outras atitudes que 

façam a pessoa sentir-se bem.  

Portanto, no desenvolvimento do projeto, busca-se avaliar o impacto do 

sedentarismo na vida dos alunos em fase adolescente, analisando as 

implicações  resultantes dessas atitudes. 

 

• OBESIDADE, SOBREPESO E A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 

 

A obesidade é definida por Cuppari como “[...] uma enfermidade crônica, 

que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura a um nível tal que a 

saúde esteja comprometida” (CUPPARI, 2002, p.20). Percebe-se que com o 

passar dos anos, o avanço em pesquisas relacionadas ao aumento de casos 

de obesidade entre adolescentes vem aumentando.  

Atualmente, esse problema é considerado uma pandemia nos países 

mais avançados como os Estados Unidos, causado principalmente pela má 

alimentação e hábitos sedentários. No entanto, esse fato não se restringe a 

países desenvolvidos e grandes sociedades. Hoje, em nossas escolas, nos 

deparamos com casos cada dia mais frequentes de crianças obesas ou com 

sobrepeso, apresentando problemas cardíacos, diabetes e colesterol, 

causados pela alimentação regrada em gorduras e açúcares.  

A distinção entre obesidade e sobrepeso são caracterizadas por 

GUEDES e GUEDES (1998)  pela condição da quantidade de gordura corporal, 

a qual ultrapassa níveis desejáveis. Já o sobrepeso é caracterizado como o 

excedente de determinados limites.  PINHEIRO e FREITAS (2004), afirmam 

que a obesidade é uma doença pertencente ao grupo das doenças crônicas, de 

caráter não transmissível, definida pelo acúmulo em excesso de gordura no 

corpo.  NEGRÃO e BARRETO (2006) ainda destacam alguns dos fatores que 

estão relacionados as causas de obesidade infantil como: doenças genéticas 

ou endócrino-metabólicas; alterações nos hábitos nutricionais, com balanço 



energético desfavorável; falta de atividade física regular, fatores 

socioeconômicos, horas à frente de televisão e computadores e horas de sono. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é considerado 

como atividade física, todo tipo de movimentação corporal, a qual seja capaz 

de produzir elevação no gasto metabólico energético. Assim, o exercício possui 

como característica a prática de atividade física de forma planejada, 

estruturada e organizada, para obtenção de melhor condicionamento físico, 

segundo MORENO e LOPEZ (1997).  

Ao trabalhar com crianças e adolescentes, GUEDES e GUEDES (2001) 

colocam que as aulas de Educação Física ainda utilizam pouco tempo e 

esforço físico dos alunos, impossibilitando o aparecimento significativo de 

adaptações orgânicas benéficas para a saúde desse grupo. Por outro lado, 

cria-se nessas aulas, uma consciência da importância da realização de 

atividades físicas.  

Nesse sentido, é de grande importância que essa proposta esteja clara 

no Projeto Político da Escola e seja colocada em prática, pois as mesmas, 

exercem um papel importante em relação a educação do sujeito como um todo.  

 

• ETAPAS DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

1ª ETAPA 

 Apresentação do projeto a toda comunidade escolar (pais, alunos, 

professores, equipe  pedagógica, direção e demais funcionários. 

 

2ª ETAPA 

 Realização da pesquisa de campo utilizando de questionário aplicado 

aos alunos do 8º ano do período vespertino do Colégio Estadual José 

Sarmento Filho – E.F.N., buscando informações relacionadas aos hábitos 

alimentares, sedentarismo, IMC (Índice de Massa Corporal), assim como, o 



comportamento dos mesmos relacionado ao uso das tecnologias dentro e fora 

da escola.  

 

3ª ETAPA 

3.1 Levantamento de conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática, se 

fazendo importante para que o professor possa melhor elaborar suas aulas, 

utilizando o que seu aluno já sabe e complementando com novos 

conhecimentos. Nessa etapa, as aulas contarão com ferramentas de ensino 

diversificadas como vídeos, filmes, pesquisa de campo em grupos buscando 

novas fontes de aprendizagem em livros, revistas, internet sobre as causas da 

obesidade e aos hábitos sedentários, as doenças que pode acarretar, 

conceitos de alimentação saudável, sua importância na vida dos alunos, o valor 

nutricional dos alimentos e a importância da prática da atividade física. 

Pretende-se nessa etapa, conhecer os alimentos industrializados mais 

consumidos pelos alunos para fazer um estudo da tabela nutricional dos 

mesmos e comparar com os valores que deveriam ser consumidos. Após a 

realização do trabalho, será feita a tabulação dos dados, contendo todos os 

pontos trabalhados. 

3.2 Visualizando a prática 

 Nessa atividade, os alunos elaborarão cartazes ilustrando a importância 

de uma alimentação saudável, aliados à prática de atividades físicas para a 

manutenção de uma boa saúde. Nessa etapa, eles deverão colocar 

informações simples ilustradas por desenhos ou recortes de figuras, 

socializando as produções com os demais alunos do colégio. Após a 

conclusão, os trabalhos serão colocados no pátio da escola, na biblioteca, na 

sala dos professores e na recepção da secretária. Todo esse trabalho será 

coordenado pelo professor PDE e a criatividade por conta dos alunos 

envolvidos no projeto. 

 
3.3 A prática da Educação Física 
 



 As aulas de Educação Física, devem ser diversificadas com várias 

práticas de atividade, como caminhada em grupo; corrida; jogos pré-

desportivos, como basquetebol, handebol, futsal, voleibol, peteca; prática de 

dança; dentre outras atividades. As atividades terão como principal objetivo 

mostrar aos alunos as várias formas de sair do sedentarismo, como uma forma 

de cuidar da saúde, com atividades simples, aderindo a um estilo de vida mais 

saudável para toda sua vida e dos demais que o cercam.  

 
 

4ª ETAPA 

 Documentário “Muito além do peso”, o qual aborda o problema da 

obesidade, com base em pesquisas recentes e participação de vários 

pesquisadores da área. O documentário se constitui como um choque da 

realidade, mostrando o que realmente é consumido quando se ingere produtos 

industrializados como refrigerantes, sucos de caixinha, salgadinhos, dentre 

outros produtos. 

 

4.1 O que aprendi até aqui 

 Essa etapa consistirá em avaliar o quanto foi absorvido do tema 

proposto até o momento para o aluno; o que achou mais interessante; os 

hábitos que possui e com o qual se identificou; o que deixou mais chocado; o 

que não era novo do que já foi apresentado; saber se algum deles já possui 

algum tipo de problema relacionado a má alimentação, à obesidade e à vida 

sedentária. Nesse momento, o objetivo será o de  realizar uma investigação na 

família de cada um e saber se existem pessoas diabéticas, pessoas com 

colesterol alto, pressão alta, maus hábitos de alimentação e o tratamento 

dessas pessoas depois que descobriram a doença. Em seguida, realizar uma 

investigação sobre a prática de atividades físicas. 

5ª ETAPA 

 Para um aprofundamento ligado ao tema relacionado, será realizada 

uma palestra com um nutricionista com os alunos do 8º ano do colégio, 



estendendo aos pais e responsáveis para que também tomem ciência dos 

malefícios de uma alimentação desregrada e uma vida sedentária. 

 

6. “DIA D” NA ESCOLA 

Realização do “DIA D” na escola, em que os alunos participantes da 

implementação da proposta socializarão com os demais alunos do período em 

que estudam, as atividades realizadas, sob a orientação do professor PDE. 

Para isso, serão organizadas atividades diversificadas, utilizando-se como 

espaço a quadra de esportes da escola. 
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