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Resumo: 

 

Durante as duas ultimas décadas, alterações 
ocorridas na estrutura social e econômica da 
sociedade como os processos de modernização, 
urbanização e todas as inovações tecnológicas, 
provocaram mudanças nos hábitos cotidianos. 
Essa modificação das condições de vida da 
população tem influenciado a dinâmica familiar e 
afetado a população jovem que progressivamente 
vem sofrendo com o sedentarismo e incorporando 
em seu dia a dia uma alimentação inadequada, 
gerando diversos problemas de saúde, como 
obesidade. Portanto, é importante salientar que 
este assunto deve ser trabalhado na escola, deste 
modo, as aulas de educação física pode e deve 
promover dentro do processo educativo, 
conhecimentos, discussões e reflexões sobre um 
estilo de vida mais saudável. O que significa que, 
esta produção didático-pedagógica se propõe 
analisar junto aos alunos do 2º ano do Ensino 
Médio saberes relacionados ao estilo de vida e 
hábitos saudáveis, considerando a importância de 



oferecer uma metodologia mais apropriada ao 
desenvolvimento de uma compreensão significativa 
deste tema para o aluno, pois verifica-se a 
necessidade da implementação de medidas 
efetivas contra o sobrepeso/obesidade e o reduzido 
nível de atividade física habitual entre os jovens, 
dois importantes agentes para o aumento do 
sedentarismo e outros fatores de risco para a 
saúde, promovendo ações que auxiliam na 
aquisição de hábitos de vida saudáveis ao longo de 
suas vidas. 

Palavras-chave  Educação Física Escolar; Saúde; Qualidade de 
vida. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Durante as duas últimas décadas, alterações ocorridas na estrutura social 

e econômica da sociedade como os processos de modernização, urbanização e 

todas as inovações tecnológicas, provocaram mudanças nos hábitos cotidianos. 

Essa modificação das condições de vida da população tem influenciando a dinâmica 

familiar e afetado a população jovem, o que tem facilitado para que os adolescentes 

tenham menos contato com a prática de atividade física saudável. Deste modo, o 

aumento do sedentarismo e os maus hábitos alimentares cresceram 

assustadoramente, gerando diversos problemas de saúde, como a obesidade, 

doenças crônico-degenerativas, inclusive cardiopatias coronarianas, artrites, 

diabetes tipo II, alguns tipos de câncer, hipertensão arterial, doenças pulmonares 

crônica, acidente vascular cerebral e outros (MARANI; OLIVEIRA; GUEDES, 2006). 

Neste sentido, as aulas de educação física escolar podem contribuir para 

o estabelecimento de programas de intervenção envolvendo a prática de exercícios 

físicos regulares, com a intenção de aumentar as possibilidades de influenciar o 

comportamento futuro dos alunos, o que deve ser iniciado precocemente, levando-se 

em conta a colaboração dos pais na formação dos padrões de hábitos de 

alimentação e atividade física, assim maiores são as chances de um futuro voltado 

para uma vida ativa e saudável (GUEDES e GUEDES, 1997). 

Neste sentido, é muito importante que as aulas de educação física  sejam 

espaços em que o educando possa vivenciar e praticar atividades diversificadas com 

o objetivo de promover não só esclarecimentos e informações, como também, a 

prevenção do sedentarismo, da obesidade e fatores associados, consequentemente, 

colaborando na formação integral do educando (MINUZZI, 2010). 

Portanto, a produção desta Unidade Didática esta relacionada com as 

atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e tem como base, 

um estudo relacionado a Educação Física Escolar na perspectiva de educação para 

a saúde, prevenção da obesidade e fatores associados com a proposta de trabalhar 

a temática atividade física, aptidão física, sedentarismo, obesidade, aspectos 

nutricionais por meio de conceitos teóricos e vivências de algumas avaliações físicas 

e atividades físicas. 

A partir dos dados levantados, usar estratégias teóricas e práticas que 

venham contribuir com os alunos para um melhor entendimento em relação aos seus 



hábitos de vida com a alimentação e o exercício físico regular promovendo ações 

que auxiliem a aquisição de hábitos de vida saudável ao longo de suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

 

A produção do material didático a ser desenvolvido durante as aulas de 

Educação Física no ensino médio do Colégio Estadual Doutor Ivan Ferreira do 

Amaral e Silva Filho, do município de Nossa Senhora das Graças, como parte do 

programa estipulado pelo PDE (Programa de desenvolvimento Educacional ) da 

secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná (SEED) trata-se de uma 

unidade didática destinada aos alunos do 2º ano do ensino médio, e que tem por 

objetivo analisar junto aos alunos, saberes relacionados ao estilo de vida e hábitos 

saudáveis, na perspectiva de contribuir para um melhor entendimento em relação 

aos seus hábitos de vida com a alimentação e o exercício físico, visando 

compreender os indicadores relacionados a saúde com ênfase no sobrepeso e 

obesidade, bem como promover ações que auxiliem a aquisição de hábitos de vida 

saudável. 

Sendo assim, para dar o conhecimento ao universo de docentes da 

escola, o programa a ser proposto em período de tempo a ser definido em suas 

dimensões pedagógicas, compreende-se a necessidade de possibilitar atividades 

aos alunos que possam: 

 Discutir a temática atividade física, aptidão física e saúde, sedentarismo, 

obesidade e aspectos nutricionais, por meio de conceitos teóricos, vivências e 

práticas reflexivas; 

 Proporcionar aos educandos a possibilidade de reconhecer os 

problemas de saúde que o sedentarismo a obesidade e a alimentação inadequada 

ocasionam em suas vidas; 

 Vivenciar algumas avaliações físicas, índices de massa corporal, 

circunferência abdominal, testes motores e aprender aferir a frequência cardíaca, 

envolvendo conceitos teórico-práticos, possibilitando aos estudantes por meio da 

reflexão a análise, a percepção de suas capacidades e limitações de hábitos 

alimentares; 

 Aplicar questionário e atividades físicas habituais, para estimar a 

quantidade de atividade física que o escolar realiza diariamente, bem como, as 

ações habituais que refletem a atitudes e valores dos mesmos; 

 Contribuir com o aluno para um melhor entendimento de um estilo de 



vida de vida ativo, qualidade de vida e as limitações para adquirir este estilo de vida; 

 Motivar o aluno a buscar um estilo de vida ativo, proporcionando na 

prática diversos tipos de atividades físicas que possam ser praticados em qualquer 

espaço, para que eles venham perceber que a prática regular de atividade física 

pode tornar-se um hábito para todos. 

Para atingir os objetivos propostos, a unidade didática será realizada no 1º 

semestre do ano letivo de 2015, totalizando 32 horas/aulas com ações que se 

articulam entre si. 

A unidade didática será desenvolvida através das seguintes etapas: 

 

1ª Etapa: 2 aulas 

Aula 1: Com professores, equipe pedagógica e direção da escola. 

Objetivo especifico: Apresentar a proposta de intervenção pedagógica à 

direção, equipe pedagógica e professores. 

Procedimentos Metodológicos: Na semana pedagógica de 2015, 

apresentar a proposta de intervenção pedagógica para a equipe escolar, direção, 

professores e equipe pedagógica, através de recursos multimídia e explicação oral. 

Avaliação: verificar a importância do tema a ser trabalhado na escola e um 

breve debate sobre valia e sugestões relacionadas a proposta de intervenção. 

 

Aula 2: Junto aos alunos 

Objetivo especifico: apresentar a proposta de intervenção pedagógica aos 

alunos do 2º ano do ensino médio matutino. 

Procedimentos metodológicos: explanação aos alunos o tema Educação 

Física Escolar na perspectiva de educação para a saúde: prevenção da obesidade e 

fatores associados. 

Avaliação: Observar o interesse do alunos, como também, suas 

expectativas em participar desta proposta de intervenção pedagógica. 

 

2ª Etapa: Contextualização do tema: 2 aulas 

Aula 1: 

Objetivo: Discutir a temática atividade física, aptidão física e saúde, 

sedentarismo, obesidade e aspectos nutricionais. 

Procedimentos Metodológicos: Será realizada uma apresentação, 



discussão e análise de conceitos teóricos relacionados com a aptidão física e saúde, 

sedentarismo, sobrepeso e obesidade. Além disso, verificar quais a consequências 

dos possíveis maus hábitos alimentares na vida dos adolescentes e quão 

importante, é nesta fase da vida obter hábitos saudáveis e praticar uma atividade 

física regular. É importante salientar que será utilizado textos e artigos relacionados 

a este contexto. 

Avaliação: Participação dos alunos e discussão ao final da aula sobre o 

tema. 

 

Aula 2: Vídeo: Muito além do peso 

Objetivo: Assistir o vídeo muito além do peso, disponível em: 

HTTPS://www.youtube.com/watch?v=TSQDBSfgEGK 

Procedimentos metodológicos: Após assistir ao vídeo muito além do peso, 

será abordado alguns fatores, como por exemplo, os efeitos da obesidade na vida 

das pessoas, esclarecer sobre as consequências que uma má alimentação pode 

ocasionar no corpo humano e realizar algumas reflexões com a turma e trazer para 

nossas realidade familiar, se acontece e o que pode ser mudado. 

Avaliação: Verificar o interesse e a participação dos alunos nas discussões 

e reflexões sobre o conteúdo  apresentado. 

 

3ª Etapa: Levantamento de dados: 2 aulas 

Objetivos específicos: O levantamento de dados tem como objetivo uma 

investigação previa para avaliação do nível de conhecimento que os educandos tem 

sobre alimentação, educação alimentar e identificar as atividades físicas habituais 

vivenciadas pelo educando no seu dia a dia. 

Procedimentos metodológicos: o estilo de vida corresponde ao conjunto 

de ações habituais que refletem as atitudes e valores das pessoas. Estas ações tem 

grande influencia na saúde geral e na qualidade de vida. Portanto, será aplicado um 

questionário apresentado por Nahas (2013, p.243), (Anexo A), sobre hábitos 

alimentares dos educandos para verificar se estes hábitos são excelentes, se esta 

no caminho certo, mas que pode melhorar  ou se a qualidade de sua alimentação 

precisa melhorar bastante. 

Em segundo lugar será aplicado o questionário de atividades físicas 



habituais1 (anexo B). Para verificar qual a realidade da prática de atividade física no 

dia a dia dos alunos. 

Avaliação: Observar a organização e a colaboração dos alunos ao 

responder o questionário, os conhecimentos, as incertezas e as dúvidas sobre o 

assunto estudado. 

 

4ª Etapa: Avaliação antropométrica: 5 aulas 

Objetivo especifico: explicar para os alunos o que significa avaliação 

antropométrica (peso, estatura, circunferência abdominal e índice de massa 

corporal). E verificar as medidas de avaliação. 

Procedimentos metodológicos: primeiramente será realizado explicações 

para os alunos sobre o que significa cada medida de avaliação e quais serão as 

condutas necessárias para a verificação de cada medida. Dando sequência, será 

realizado a medida de avaliação peso estatura corporal, bem como a aprendizagem 

do cálculo do índice de massa corporal (IMC). 

Segundo Nahas (2013) podemos classificar os riscos para a saúde através 

do IMC (Índice de massa corporal) proposta pela organização mundial de saúde 

(OMS). O estatístico e biólogo Lambert-Adolphe-Jacques Quelet, foi quem propôs a 

relação entre peso e estatura conhecido como IMC. O IMC é definido como sendo o 

peso em Kg, dividindo pela estatura em metros elevada ao quadrado. A importância 

de aferir o IMC é estar em uma faixa de peso, em que a pessoa tem mais chance de 

ser saudável e sentir-se bem. O calculo é simples, basta usar a seguinte formula: 

IMC= Peso (Kg) 

         Altura2 (m) 

Após a aprendizagem do cálculo, os alunos realizarão sua autoavaliação 

interpretando o seu índice de massa corporal (IMC) através de comparações com a 

tabela proposta pela organização mundial de saúde (OMC), apresentada por Nahas 

(2013) (anexo C). 

Dando continuidade, será realizada a medida antropométrica de 

circunferência abdominal com o auxilio de uma fita métrica flexível com escala de 

                                                
1 Desenvolvido originalmente por Russel R. Patê – Universty of South Carolina EUA. Traduzido e 
modificado por M. V. Nahas – NuPAF UFSC (2013, p.55) para uso educacional, servindo como 
estimativa do nível atividade física habitual de adolescentes e adultos jovens. Esta versão do 
instrumento mostrou-se pratica e fidedigna entre adolescentes e universitários. A soma de pontos é 
uma unidade arbitraria. 



(0,1) centímetro, o aluno ficará em pé, pés paralelos, sendo mensurada através da 

menor curvatura que se localiza entre as costelas e a crista ilíaca, sem comprimir a 

pele do aluno, ao final de uma expiração normal máxima. Quando não for possível 

mensurar a menor curvatura, será obtida a medida dos centímetros acima da cicatriz 

umbilical (GUEDES, 2006). Após o levantamento de dados da turma, discutiremos 

os resultados obtidos através da comparação com critérios estabelecidos pela tabela 

citada por Nahas (2013, p. 111). (Anexo D). 

Em seguida, os alunos terão a oportunidade de desenvolver atividades 

complementares como: avaliar o índice de massa corporal (IMC) e circunferência 

abdominal dos familiares, como forma de reforço do conteúdo e para perceberem a 

variedade da condição física da população da qual fazem parte. Nesta ocasião, 

ainda será abordado conteúdo complementar por meio de artigos e pesquisas na 

internet sobre consequências do sedentarismo, sobrepeso e obesidade no 

comprometimento da saúde e as possíveis estratégias de manutenção ou redução 

do peso corporal. 

Avaliação: debater com os alunos sobre as medidas antropométricas e 

qual sua importância e o seu significado em termos de saúde e verificar o 

entendimento deles em relação ao que foi pesquisado e apresentado, quais as 

dúvidas e relacionar com o dia a dia deles. 

 

5ª Etapa: alimentação balanceada e pirâmide alimentar: 3 aulas 

Objetivo especifico: identificar hábitos alimentares inadequados 

vivenciados pelos educandos em seu dia a dia e compreender a pirâmide alimentar 

e qual sua função na vida das pessoas. 

Procedimentos metodológicos: será realizado um debate inicial com os 

alunos, neste debate, iremos discutir sobre os resultados obtidos no questionário de 

hábitos alimentares, aplicado na 3ª etapa, como eles se alimentam, quais são os 

hábitos que possuem nas suas refeições diárias, se consomem muitos alimentos 

industrializados, se pensam nos alimentos que consomem, se sabem o que é 

alimentar-se com qualidade. Depois de toda a discussão,a professora dará uma aula 

sobre pirâmide alimentar, explicará o que significa os alimentos da pirâmide e qual a 

sua função para o organismo e a importância de todos esses cuidados com a 

alimentação a longo prazo em relação a manutenção da saúde e na prevenção de 

doenças. Na sequência, os alunos elaborarão a sua própria pirâmide alimentar com 



os alimentos que estão acostumados a  consumir no dia a dia e em seguida 

comparar com a pirâmide alimentar ideal (adaptada): guia alimentar para a 

população brasileira citada por Nahas (2013, p. 232) (Anexo E). Verificando quais os 

alimentos que estão ingerindo em excessos e quais estão deixando de ingerir. 

Identificando o que precisam modificar na sua dieta para adequá-la a pirâmide ideal. 

Em seguida estudaremos o guia alimentar: saiba como ter uma alimentação 

saudável elaborado pelo ministério da saúde, fonte: 

WWW.rnpd.org.br/download/publicacoes/guia_alimentar_saiba_comoter_uma_alime

ntacao_saudavel.pdf. Desta forma, a professora oportunizará mudanças desses 

hábitos inadequados dos alunos através de um trabalho de reeducação alimentar. 

Avaliação: verificar se os alunos entenderam sobre o funcionamento da 

pirâmide alimentar e como ela interfere na qualidade de nossas vidas. 

Segundo Assis (2000) seja qual for o regime de saúde recomendado, 

deve-se pesquisar antes de tudo o equilíbrio nutricional buscando a variedade de 

alimentos, mas também os sabores, os perfumes e as cores, que conferem em 

pequeno toque de liberdade às dietas e permitem combinar rigor e fantasia, 

cultivando o sabor de nutrir o paladar, tornando possível o prazer gustativo e não 

fazer cumprir o sacrifício. 

 

6ª Etapa: o fator nutrição, alimentos: macronutrientes e os 

micronutrientes: 1 aula 

Objetivo especifico: conhecer os alimentos que se referem aos 

macronutrientes (carboidratos, gorduras e proteínas) e os micronutrientes (vitaminas 

e minerais) e água. 

Procedimentos metodológicos: será realizado uma palestra com a 

nutricionista do município, que explicará aos educandos sobre como o alimento é 

importante, como a alimentação saudável pode ajudar a prevenir doenças, quais 

alimentos são essenciais para a qualidade de nossas vidas, os macronutrientes e os 

micronutrientes e quais suas funções no organismo. Os pais serão convidados a 

participarem da palestra, para que os conhecimentos sejam levados a família e 

assim ter possibilidade de ocorrer mudanças na realidade social dos alunos em 

relação aos hábitos da alimentação. 

Avaliação: participação dos alunos e discussão ao final da palestra. 

 



 

7ª Etapa: Testes de flexibilidade, flexões abdominais e flexões de 

braços: 4 aulas 

Objetivos específicos: vivenciar e analisar cada teste e possibilitar por 

meio da reflexão e análise dos estudantes a percepção das suas capacidades e 

limitações. A aplicação de cada um dos testes segundo o protocolo que será 

proposto permitirá aos estudantes coletar os resultados, anotá-los e realizar sua 

autoavaliação no momento da apresentação dos critérios pré-estabelecidos. 

Durante a aplicação de cada um dos testes buscar-se-á fidedignidade na 

realização, porém o mais importante será o pedagógico que explicitará claramente 

qual o componente mensurado, bem como a sua relação com a aptidão física ou o 

melhor estado de saúde. 

- Teste de flexibilidade: sentar e alcançar modificado. 

Objetivo especifico: registrar a distância máxima alcançada pelo aluno, na 

flexão do tronco sobre o quadril, na posição sentada. 

Procedimentos metodológicos: o aluno deverá estar com os pés embaixo 

da caixa, com os joelhos estendidos. Os braços estarão estendidos a frente com 

uma mão colocada sobre a outra (palmas das mãos para baixo). Procurar alcançar o 

máximo de distância ao longo da escala de medição num movimento suave e 

contínuo. Este procedimento será repetido de 3 a 4 vezes, considerando-se a maior 

distância atingida. Em seguida, observam-se os valores de referência, por sexo, 

idade e nível na tabela adaptada por Nahas (2013, p. 99) (Anexo E). 

 

- Teste de força/resistência muscular: teste abdominal modificado. 

Objetivo especifico: medir força e resistência de força dos músculos 

abdominais dos alunos. 

Procedimentos metodológicos: o aluno deita em decúbito dorsal com os 

joelhos flexionados (aproximadamente 120°). Os braços devem estar completamente 

estendidos ao lado do corpo, com as palmas para baixo. As pontas dos dedos das 

mãos tocam a marca (fita) colocada no solo. Uma outra marca (fita) é colocada a 

uma distância de 12 centímetros da primeira marca. Com os braços sempre 

estendidos, o aluno eleva a cabeça e os ombros do chão, deslizando a mão até 

outra marca, mas a cabeça não precisa tocar o solo. Repete-se o maior número 

possível de vezes em um minuto. Em seguida, observa os valores de referência, por 



sexo e idade na tabela apresentada por Nahas (2013, p. 96) (Anexo F). 

- Teste de flexão/extensão dos  cotovelos (apoio de frente sobre o solo): 

Objetivo especifico: medir indiretamente a força muscular de membros 

superiores dos alunos, através de desempenho de elevar o corpo até a extensão 

dos cotovelos e voltar. 

Procedimentos metodológicos: 

 Meninas: em decúbito ventral (deitada de frente para o solo), mãos 

e joelhos apoiados no solo, com as pernas e pé elevados num ângulo de 90° entre 

coxas e pernas. Estender e flexionar os cotovelos procurando atingir o solo com o 

queixo, mantendo o alinhamento do tronco. 

Meninos: em decúbito ventral, mãos e pontas dos pés apoiados no solo. 

Estender e flexionar os cotovelos, mantendo o alinhamento do tronco e das pernas. 

Deve-se evitar afastar muito os cotovelos do tronco. Repete-se o maior número 

possível de vezes em um minuto, em seguida, observam-se os valores de 

referência, por sexo, idade e nível na tabela adaptada por Nahas (2013, p. 98) 

(Anexo G) 

 

8ª Etapa: Mudança comportamental na fase escolar para um estilo de 

vida ativo: 1 aula 

Objetivo específico: proporcionar aos alunos a compreensão dos 

conceitos relacionados a atividade física, oportunizando aos mesmos o 

conhecimento necessário para que aconteça mudança comportamental tão 

importante nesta fase escolar, motivando os alunos à prática de atividade física 

regular. 

Procedimentos metodológicos: nesta etapa será apresentada aos 

educandos os vídeos: 

- A importância da prática regular da atividade física, parte 1, 2 e 3, 

disponível em: HTTPS://www.youtube.com/watch?v=44dnfekzqxU 

- Fantástico: os 10 mitos do exercício físico, disponível em: 

HTTP:WWW.uoutube.com/wath?v=NOFAOP77Z1A 

Avaliação: realizar com os alunos um debate sobre os vídeos, observar se 

houve uma mudança comportamental em relação ao conhecimento obtido, se houve 

relevância do tema para com os alunos, se entenderam a importância da prática 

regular da atividade física no dia a dia das pessoas. 



 

9ª Etapa: vivência da prática de atividade física para um estilo de vida 

ativo: 9 aulas 

Objetivo específico: proporcionar aos educandos oportunidades para a 

escolha e a prática de atividade física que possam ser continuadas após os anos 

escolares, estimulando atitudes positivas em relação ao estilo de vida ativo, 

introduzindo informações sobre aptidão física e saúde, sempre relacionando com as 

atividades que estão sendo trabalhadas. 

Procedimentos metodológicos: dar-se-á através da vivência de algumas 

atividades físicas, enfocando os conteúdos estruturantes ginástica e esporte. Optou-

se por estes conteúdos para atender a demanda dos testes aplicados na 7ª etapa 

com a intenção de proporcionar aos nossos educandos hábitos saudáveis e 

melhores condições de saúde e bem-estar por toda a vida. 

Atividade 1= circuito de exercícios físicos 

Objetivo específico: vivenciar exercícios ginásticos como estratégias de 

melhorar os índices obtidos na avaliação física mensurados e classificados 

anteriormente. 

Procedimentos metodológicos: será aplicado um circuito de treinamento 

de ginástica, o qual é formado por 6 estações com diferentes atividades em cada 

estação. Primeiramente será realizado com todos os alunos alongamentos dos 

membros superiores e inferiores, de forma dinâmica. Em seguida, a prática de cada 

uma das atividades do circuito será organizada ao comando da professora de 

educação física que controlará o tempo, onde os estudantes mudarão de estação e 

realizarão outro exercício e a sequência é a seguinte: 

 Exercícios abdominais; 

 Subir e descer arquibancada; 

Exercícios de flexão de braços; 

 Pular corda; 

 Corrida em zigue-zague nos cones; 

 Agachamento. 

Atividade 2: Ginástica aeróbica com variados ritmos: 

Objetivos específicos: proporcionar aos educandos o desenvolvimento de 

certo grau de habilidade motora e resistência muscular que lhes dará a percepção 

de competência e motivação para esta prática. 



Procedimentos metodológicos: ao comando da professora de educação 

física, será realizada com toda a turma uma aula de ginástica aeróbica com variados 

ritmos. 

Atividade 3: caminhada intercalada com corrida/trote: 

Objetivo especifico: aprender a aferir a frequência cardíaca e informar que 

através da prática da atividade física regular e orientada, o educando poderá 

melhorar sua força e resistência muscular, a flexibilidade, a resistência aeróbia, a 

composição corporal, o que significa que tendo uma vida mais ativa, menos são os 

riscos de desenvolver doenças hipocinéticas (obesidade, problemas articulares e 

musculares, doenças cardiovasculares, etc.), aumentando a perspectiva de uma vida 

mais longa e autônoma (GUEDES, 2006). 

Procedimentos metodológicos: primeiramente será realizada uma aula 

teórica para que o aluno aprenda aferir a frequência cardíaca. Segundo Nahas 

(2006), a frequência cardíaca (FC) é o numero de batimentos do coração em um 

minuto. Geralmente a frequência cardíaca de repouso (FCR) de uma pessoa fica 

entre 60 e 80 batimentos por minuto, exemplos: em sala durante uma aula 

expositiva; trabalho sem esforço físico; conversando em pé com os colegas; deitado 

ou sentado assistindo televisão; ouvindo música, entre outros. Já a frequência 

cardíaca máxima (FCM), é a mais alta frequência que um individuo será capaz de 

alcançar durante a atividade. Nahas (2013) cita que, para indivíduos com baixos 

níveis de aptidão física, uma intensidade de 50 a 70% da F. C. máxima é 

recomendada. Para indivíduos mais jovens e melhor condicionados, até 80-90% 

pode ser considerado para melhores resultados. Para calcular a (FCM), basta utilizar 

a seguinte equação citada por Nahas (2013, p.64): 220-idade. 

Para reforçar este conteúdo, os alunos assistirão ao vídeo: como calcular 

a zona alvo de treinamento aeróbio, disponível em: 

HTTPS://www.youtube.com/watch?v=ruhms9B7W8K. 

Dando continuidade, os alunos irão realizar algumas atividades 

relacionadas à frequência cardíaca: 

1- Aferir a sua frequência cardíaca máxima (FCM); 

2- Aferir a sua frequência cardíaca em repouso mínimo(FCR); 

3- Calcular a frequência cardíaca de trabalho (FCT) = FC máxima – Fc 

repouso; 

4- Calcular a zona alvo treinamento: 70% da sua FCM; 80% da sua FCM; 



5- Em dupla aferir a FC do outro; 

6- Em casa, aferir a FC dos membros da família e trazer as anotações; 

7- Debate entre os alunos e a professora sobre os cálculos realizados. 

Em um terceiro momento desta etapa, os alunos realizarão uma 

caminhada intercalando com corrida/trote nas imediações da escola, anotarão a 

frequência cardíaca antes, durante e ao final da caminhada e verificarão se sua 

frequência cardíaca manteve na zona alvo de treinamento de 70 a 80% calculado 

para esta atividade. 

 

Aula 4: prática de futsal e futebol de campo: 

Objetivos específicos: conscientizar os alunos da necessidade de se 

praticar uma atividade física prazerosa a fim de que desfrute dos benefícios 

biopsicossocial que ele proporciona. 

Procedimentos metodológicos: será realizado no campo de futebol do 

município uma aula recreativa de futebol onde todos os alunos farão exercícios de  

alongamento e aquecimento antes de jogarem futebol. E outra aula no ginásio de 

esportes do município com a modalidade futsal, trabalhando com ênfase a aptidão 

cardiorrespiratória. 

Avaliação: participação e interesse nas atividades desta etapa, onde os 

educandos observarão diversas maneiras de evitar o sedentarismo, de forma 

agradável e prazerosa, tornando assim, mais fácil a adoção de hábitos saudáveis. 

 

10ª etapa: introduzindo a educação para um estilo de vida ativo: 1 

aula 

Objetivo específico: habilitar os educandos a praticar o exercício físico e o 

desporto e a compreender os determinantes fisiológicos, biomecânicos e culturais 

desta prática (FERREIRA, 2001), visando a prevenção do sobrepeso e da obesidade 

através da conscientização da importância da prática dos exercícios físicos 

planejados, produzindo e capacitando a adoção de um estilo de vida saudável e 

permanente. 

Processos metodológicos: apresentação de textos e artigos sobre a 

prescrição de exercícios físicos para adolescentes, enfatizando que a atividade física 

deve ser praticada em níveis saudáveis, que não promova a exaustão, onde deve 

ser fonte de prazer para que se torne um hábito de vida saudável e para isso, é 



fundamental que compreendam os conceitos básicos relacionados com a saúde e a 

aptidão física e que desenvolvam um certo grau  de habilidade motora, o que lhes 

dará a percepção de competência e motivação para essa prática. Discutir 

recomendações mínimas, que pode mais facilmente ser atingidas, representando 

uma mudança importante da prática de atividade física para saúde. Estudar a tabela 

de classificação de atividade física apresentada por Nahas (2013, p. 151) (anexo H). 

Segundo Nahas (2013) estima-se que para os escolares do ensino médio 

considere-se fisicamente ativo é necessário levá-lo a praticar exercícios físicos 

(ginástica, musculação, corrida, natação) ou esportes vigorosos (futebol, basquete, 

futsal) três ou mais vezes por semana, por 20 minutos ou mais por sessão, ou 

acumular 30 minutos ou mais  de atividade física moderada (como caminhar rápido, 

subir escadas, etc.) em cinco ou mais dias por semana. Pode ser feito de uma só 

vez (30 ou mais minutos), em duas sessões de 15 minutos, ou acumular ao longo da 

semana 150 minutos ou mais de atividades físicas. 

Já American College of Sports Medicine (ACSM)(2003), preconiza 

atividades variadas, otimizando o desenvolvimento e a manutenção do peso 

corporal, a aptidão aeróbia e o conteúdo mineral ósseo. A quantidade e o tipo ideal 

de exercícios ainda não foram definidos precisamente, mas devem ser baseado nas 

diferenças individuais, no nível de maturação, estado de saúde, nível de treinamento 

e experiências anteriores com exercícios. 

Para Silva et al (2010) é pertinente ressaltar algumas recomendações para 

a prescrição e orientação dos exercícios de força/resistência muscular localizada 

como por exemplo: exercícios que envolvam pernas, braços e parte superior do 

tronco, os músculos dorsais e abdominais, de 2 a 3 vezes por semana (em dias 

alternados, de 8 a 20 repetições antes do surgimento da fadiga acentuada ou 

redução na qualidade dos movimentos com 15 minutos no mínimo por sessão. 

Recomendações para a prescrição e orientação de exercício aeróbios 

(SILVA et al, 2010), exercícios que envolvam grandes grupos musculares, como por 

exemplo: caminhadas, corridas, ciclismos e natação, de 2 a 5 vezes por semana (em 

dias alternados), de 60 a 80% da frequência cardíaca máxima com duração de 20 a 

60 minutos por sessão. 

Recomendações para a prescrição e orientação dos exercícios de 

flexibilidade (SILVA, et al, 2010), exercícios que busquem alcançar maiores 

amplitudes de movimentos nas diferentes articulações do corpo. No mínimo 3 vezes 



por semana (em dias alternados), com alongamento estático, sustentando de 10 a 

30  segundos no limite da modalidade articular e repetidos 3 a 5 vezes em cada 

exercício, com a duração de 5 a 10 minutos por sessão. 

Segundo Matsudo & Matsudo (2006) a recomendação geral da atividade 

física para a saúde é a de acumular pelo menos 30 minutos de atividades 

moderadas no mínimo cinco dias por semana de preferência, todos os dias. Já no 

caso de objetivo de perda de peso e obesidade o mínimo passa a ser 60 minutos, de 

preferência 90 minutos por dia, pelo menos cinco dias por semana de forma 

continua. 

Avaliação: participação dos alunos nas discussões sobre o tema, 

desenvolvendo a conscientização da necessidade de se praticar atividade física 

prazerosa, de modo que os alunos se apropriem do conhecimento e os cultive ao 

longo da vida e não apenas os utilize momentaneamente. 

 

11ª Etapa: elaboração e distribuição de folder: 2 aulas. 

Objetivo especifico: incentivar a comunidade escolar a praticar atividade 

física regular e adotar bons hábitos alimentares, para que todos se conscientizem da 

necessidade de mudanças comportamentais inadequadas para obtenção de um 

estilo de vida saudável. 

Procedimentos metodológicos: elaborar junto com os alunos do 2º ano do 

Ensino Médio um folder abordando o sedentarismo, o sobrepeso/obesidade, suas 

causas e consequências, alimentação, saúde e qualidade de vida, em seguida será 

realizado a distribuição do folder para a comunidade escolar. 

Avaliação: avaliar o interesse, motivação e a criatividade na construção do 

folder. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO A 
Circule o número correspondente à sua resposta e ao final calcule o total de pontos 
obtidos: 
LEGENDA: (I: Diariamente; II: 3 a 6 vezes por semana; III: 1 a 2 vezes por semana; 

IV: 3 vezes por mês) 

 I II III IV 

1- Consome três ou mais porções de fruta fresca ou 
suco natural? 

10 5 1 0 

2- Consome folhas verdes frescas ou cozidas? 10 5 1 0 

3-  Consome carne vermelha magra? 2 4 8 10 

4-  Consome carne vermelha gordo? 0 0 5 10 

5- Consome peito de frango, peixes, peito de peru ou 
refeições (sem carne) com feijão, lentilha, ervilha, grão 
de bico ou soja? 

10 8 5 0 

6- Consome doces? 0 5 7 10 

7- Consome pelo menos um copo de leite, um pote de 
iogurte ou uma fatia de queijo? 

10 5 0 0 

8- Consome pelo menos duas porções de vegetais crus, 
cozidos ou assados (exceto frito)? 

10 5 0 0 

9- Consome refrigerantes? 0 2 4 10 

10- Consome pelo menos quatro porções de pães, 
cereais matinais (aveia, granola, flocos de milho), 
macarrão e arroz? 

10 8 4 0 

11- Consome mais calorias que seu corpo precisa? 0 2 8 10 

12- Consome fritura ou outro alimento gordurosos? 0 0 5 10 

13- Consome folhas verdes escuras, cenoura, mamão, 
manga e abobora? 

10 8 2 0 

14- Consome alimentos integrais (arroz, outros cereais 
integrais, farelo de trigo, pão integral, massas 
integrais)? 

10 8 2 0 

15- Consome mais de duas colheres de sopa por dia de 
açúcar nas suas bebidas (sucos, chás, leite ou café)? 

0 0 5 10 

16- Consome mais de três xícaras pequenas de café? 0 0 5 10 

17- Consome pelo menos três a quatro refeições por 
dia? 

10 5 2 0 

18- Consome mais do que 120g – um bife (mulheres) 
ou 180g- um bife e meio (homens) de carne, frango, 
peru, peixe, etc.? 

0 2 4 10 

19- Pula o café da manha? 0 2 4 10 

20- Consome sanduíches em lanchonetes fast food? 0 2 4 10 

Total de pontos:_____________ 
 
Interpretação do Resultado: 
*Se sua soma deu entre 160 e 200 pontos, Parabéns! Seus hábitos alimentares são 
excelentes. 
*Entre 120 e 159 pontos, você está no caminho certo, mas pode melhorar. 
*Escore inferior a 120 indica que a qualidade de sua alimentação precisa melhorar 
bastante. 



 
ANEXO B 

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES FISICAS HABITUAIS 
 
Você é fisicamente ativo (a)? 

Para cada questão respondida SIM, marque os pontos indicados à direita. A soma 
dos pontos é um indicativo de quão ativo (a) você é. A faixa ideal para a saúde da 
maioria das pessoas é a de Moderamente ativo (a) – 12 a 20 pontos 

ATIVIDADES OCUPACIONAIS DIÁRIAS PONTOS 

1- Eu geralmente vou e volto do trabalho (ou escola) caminhando ou de 
bicicleta (ao meno 800m de percurso) 

3 

2- Eu geralmente uso as escadas ao invés do elevador  1 

3- Minhas atividades diárias podem ser descritas tais como? 
a) Passo a maior parte do tempo sentado e, quando muito, caminho 
distancias curtas. 
b) Na maior parte do dia realizo atividades físicas moderadas como 
caminhar rápido ou executar tarefas manuais. 
c) Geralmente realizo atividades físicas intensas (trabalho pesado)  

 
 

0 
 

4 
9 

ATIVIDADE DE LAZER PONTOS 

4- Meu laser inclui atividades físicas leves, como passear de bicicleta 
ou caminhar (2 ou mais vezes por semana) 

2 

5- Ao menos uma vez por semana participo de algum tipo de dança 2 

6- Quando sob tensão faço exercício para relaxar 1 

7- Ao menos duas vezes por semana faço ginástica localizada 3 

8- Participo de aulas de yoga ou tai-chi-chuan regularmente 2 

9- Faço musculação duas ou mais vezes por semana 4 

10- Jogo tênis, basquete, futebol ou outro esporte recreacional (30 
minutos ou mais por jogo) 
a) uma vez por semana 
b) duas vezes por semana 
c) três ou mais vezes por semana  

 
 

2 
4 
7 

11- Participo de exercícios aeróbicos fortes (correr, pedalar, remar, 
nadar) 20 minutos ou mais por sessão. 
a) uma vez por semana 
b) duas vezes por semana 
c) três ou mais vezes por semana 

 
 

3 
6 

10 

TOTAL DE PONTOS (           ) 
 
CLASSIFICAÇÃO: 0 a 5 pontos             inativo 
                               6 a 11 pontos           pouco ativo 
                               12 a 20 pontos        moderamente ativo 
                               21 ou mais pontos  muito ativo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO C 
 
 

IMC CLASSIFICAÇÃO 

Até 18,4 Baixo peso 

18,5 – 24,9 Faixa recomendável 

25 – 29,9 Sobrepeso 

30 – 34,9 Obesidade I 

35 – 39,9 Obesidade II 

40 ou mais Obesidade II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO D 

 
 

Perímetro da 

cintura 

Risco moderado Alto risco 

Homens > 94 cm > 102 cm 

Mulheres > 80 cm > 88 cm 

 
O risco de doenças cardiovasculares é maior quando atinge estes valores. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO E 

AVALIAÇÃO – TESTE SENTAR E ALCANÇAR (CM) 

NÍVEL 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

M F M F M F M F M F M F 

4 >39 >43 >40 >41 >38 >41 >35 >38 >35 >39 >33 >35 

3 29-38 34-42 30-39 33-40 28-37 32-40 24-34 30-37 24-34 30-38 20-32 27-34 

2 24-28 29-33 25-29 28-32 23-27 27-31 18-23 25-29 16-23 25-29 15-19 23-26 

1 <23 <28 <24 <27 <22 <26 <17 <24 <15 <24 <14 <23 

 

4- Condição atlética 

3- Faixa recomendável (Faixa recomendável para a saúde e que pode 

ser  alcançada pela maioria das pessoas) 

2- Baixa aptidão 

1- Condição de risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO F 

 

IDADE HOMENS MULHERES 

I II III I II III 

< 30 < 30 30-50 > 50 < 25 25-45 > 45 

30-39 < 22 22-45 > 45 < 20 20-40 > 40 

40-49 < 21 21-40 > 40 < 18 18-35 > 35 

50-59 < 18 18-35 > 35 < 12 12-30 > 30 

60 + < 15 15-30 > 30 < 11 11-25 >25 

 

 

 
Observação: das categorias acima, a faixa II pode ser considerada como 

boa ou recomendável para a maioria das pessoas. Acima destes níveis, passa a ser 

um objetivo mais relacionado a performance e não a saúde e depende das 

características individuais (NAHAS, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO G 
 

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O NUMERO MÁXIMO DE REPETIÇÕES 

 

NIVEL 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

M F M F M F M F M F M F 

4 >39 >33 >36 >30 >30 >27 >22 >24 >21 >21 >18 >17 

3 23-38 18-32 22-35 15-29 17-29 13-26 13-21 11-23 10-20 07-20 08-17 05-16 

2 18-22 12-17 17-21 10-14 12-16 08-12 10-12 05-10 07-09 02-06 05-07 01-04 

1 <17 <11 <16 <09 <11 <07 <09 <04 <06 <01 <04 <01 

 

4- Condição atlética. 
3- Faixa recomendável para a saúde e que pode ser alcançada pela maioria das 
pessoas. 

2- Baixa aptidão. 
1- Condição de risco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO H 
 

CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA 
 

NÍVEL DE ATIVIDADE 
FÍSICA 

O QUE SIGNIFICA RISCO/BENEFÍCIO 

I- Inatividade física geral Não realiza atividades 
físicas alem das 

atividades da vida diária 
(AVD) 

Risco para a saúde 
individual; alto custo para 

saúde publica. 

II- Baixo nível de AF Realiza alguma AF alem 
das AVD; menos que 150 
min/sem de AF moderada 
ou menos que 75 min/sem 

de AF vigorosa. 

Algum beneficio. Melhor 
que inatividade. 

III- Nível moderado de 
AF promotora da saúde 

Significa realizar 150 a 
300 min/sem de AF 

moderada ou 75 a 150 
min/sem de AF vigorosa*. 

* 500 a 1000 met. Min/sem 

Benefícios substanciais. 
Riscos mínimos. 

IV- Alto nível de AF Significa realizar >300 
min/sem de AF moderada 
ou >150 min/sem de AF 

vigorosa *. 
* >1000 met. Min/sem 

Benefícios adicionais. 
Possíveis riscos 

adicionais. 

III e IV – Níveis recomendados para promoção de saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 


