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Resumo: 

 

A obesidade é considerada nos dias atuais como uma doença 
que vem se alastrando em todo mundo, com um elevado 
índice na população infantil e nos adolescentes, e todas as 
indicações levam a crer que o problema se tornará pior nas 
próximas décadas. Todo um sistema de vida inadequado 
favorece este tipo de acontecimento, a globalização, as 
tecnologias trouxeram muitos benefícios, mas também 
malefícios.  Suas causas são principalmente o sedentarismo 
e a alimentação inadequada. O presente trabalho tem como 
objetivo analisar o índice de alunos com sobrepeso e 
obesidade, apontando caminhos para um estilo de vida 
saudável. Para isso, serão coletados dados através de um 
questionário a ser respondido pelos pais juntamente com os 
alunos, além da análise do Índice de Massa Corporal. Com 
base nesses dados serão promovidas medidas educativas na 
escola para conscientizar os alunos, equipe pedagógica e a 
família sobre a importância de se ter hábitos saudáveis em 
relação à alimentação e a prática regular de atividades 
físicas. Estão previstas palestras, vídeos, aulas teóricas e 
práticas. Espera-se que a escola e a família sejam agentes 
transformadores para a ação de prevenção do sobrepeso e 
obesidade, incentivando-os a continuar a prática de atividade 
física e alimentação saudável, melhorando assim a qualidade 
de vida do aluno com deficiência intelectual. 

Palavras-chave: 
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Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: 
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Escolar. 

 



APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho é resultado do projeto de formação continuada da Secretaria 

Estadual de Educação (SEED) do Estado do Paraná - Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) em parceria com a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), sob orientação da professora doutora Sandra Suely Soares 

Bergonsi. 

Esta Unidade Didática justifica a preocupação do ser humano com o corpo, 

necessita estar alerta para o fato de que saúde e longevidade devem vir 

acompanhadas de qualidade de vida, tanto no presente como no futuro. O corpo 

humano foi projetado para o movimento, seu funcionamento é mantido por um 

equilíbrio constante, baseado em alimentação e movimento. O rompimento deste 

frágil equilíbrio dentro do corpo, causado por hábitos alimentares errôneos ou 

deficientes e pela vida sedentária, podem resultar freqüentemente em doenças 

como: cardiopatias, estresse, obesidade, osteoporose, hipertensão arterial, 

deficiências respiratórias, problemas circulatórios, diabetes e alterações das taxas 

de colesterol. 

Diante do exposto, serão ressaltadas ações que envolvam a adoção de 

hábitos alimentares adequados e a prática de exercícios físicos regulares, que deve 

ser desenvolvida de forma contínua ao longo de toda a vida a fim de alcançar os 

benefícios que a atividade física promove. 

Por meio desta Unidade Didática, espera-se que a escola, a família e os 

alunos tenham consciência da importância de ocupar seu tempo de lazer com 

atividades físicas, recreativas e desportivas e de uma alimentação saudável com 

intuito de controlar o peso corporal, evitando assim o sobrepeso, a obesidade e suas 

conseqüências, colaborando com uma mudança em seu estilo de vida. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A implementação pedagógica será desenvolvida no primeiro semestre de 

2015 na Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial Prof.ª 

Maria de Lourdes Canziani- APAE, na cidade de Ponta Grossa – Paraná, envolvendo 

dez alunos com deficiência intelectual da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fase 



I, entre meninas e meninos, acima de dezesseis anos, no período vespertino. Os 

dez alunos que participarão do trabalho serão selecionados por meio da coleta de 

dados do IMC (Índice de Massa Corporal), e que se encontram no nível de 

sobrepeso ou obesidade, esses dados serão coletados no início e término do projeto 

para analisar se houve mudanças, o peso será mensurado com o uso de uma 

balança digital com precisão de 200 Kg, a estatura será verificada através do 

estadiômetro de alumínio com divisão de cm em cm, os dados obtidos serão 

repassados para os profissionais da escola e para a família, com o objetivo de 

incentivá-los a dar continuidade a prática de atividade física e alimentação saudável, 

melhorando assim a qualidade de vida do aluno com deficiência intelectual. 

O trabalho será dividido em duas etapas: na primeira etapa serão realizadas 

quatro seções de quatro horas, na segunda etapa além de participarem de duas 

aulas semanais previstas na grade curricular, serão oferecidas mais duas aulas que 

serão realizadas nas horas atividades do professor, totalizando trinta e duas horas 

nas duas etapas, sendo: dezesseis horas na primeira etapa e dezesseis horas na 

segunda etapa. 

Na primeira seção será realizada uma reunião com os alunos envolvidos, 

pais ou responsáveis e equipe pedagógica mostrando a importância do projeto para 

sua vida escolar e social bem como o consentimento de cada um sobre os trabalhos 

que serão realizados no semestre, neste momento será feito um levantamento por 

meio de um questionário a ser aplicado junto aos pais ou responsáveis em conjunto 

com os alunos, apresentando a rotina, hábitos alimentares, prática de atividade 

física, relacionamentos sociais, podendo de essa forma avaliar individualmente o 

hábito de vida dos escolares, além de repassar aos responsáveis o IMC dos alunos.  

Na segunda seção, serão abordadas algumas definições sobre obesidade e 

sedentarismo, seus efeitos, causas, conseqüências, fatores de risco e problemas 

que podem acarretar ao organismo humano, a importância de se praticar atividades 

físicas para obtenção de uma melhor qualidade de vida. 

Na terceira seção, será realizada uma abordagem sobre aspectos 

nutricionais, compreendendo os diversos tipos de nutrientes, sua importância para o 

organismo humano, qualidades, quantidades, pirâmide alimentar, reeducação 

alimentar, com o intuito de prevenir doenças e a obesidade.  

Na quarta seção serão apresentadas propostas para prevenção da 

obesidade, orientando-os e incentivando-os a prática de atividade física. 



Cada uma das seções traz conceitos sobre os referidos temas, reflexões, 

sugestões, idéias, atividades práticas e palestras com profissionais especializados 

que apontarão possíveis riscos que o sedentarismo e uma alimentação inadequada 

podem causar.  

Na segunda etapa os alunos realizarão aulas práticas com atividades físicas 

variadas, entre elas: circuitos, atividades de dança (movimentos corporais), 

caminhadas, atividades esportivas, aulas teóricas, vídeos, documentários e passeios 

educativos (academia ao ar livre), totalizando dezesseis horas. 

Ao final do semestre será realizada uma reunião com os alunos, pais ou 

responsáveis e equipe pedagógica, para exposição do trabalho realizado com os 

alunos e os resultados obtidos.  

Na semana pedagógica será repassado o projeto e o material de 

implementação para os demais colegas professores, equipe pedagógica, direção e 

funcionários, informando sobre os objetivos e etapas da pesquisa. 



 

 

 

 

 

 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

QUESTIONÁRIO SOBRE O ESTILO DE VIDA 

 

 



 

Apresentação do Projeto 

 

No primeiro momento será realizada a apresentação do projeto através de 

slides para os alunos envolvidos, pais ou responsáveis e equipe pedagógica 

mostrando a importância do projeto para sua vida escolar e social bem como o 

consentimento de cada um sobre as atividades a serem desenvolvidos no semestre.  

 

Questionário  

 

Neste momento será feito um levantamento por meio de um questionário a 

ser aplicado junto aos pais ou responsáveis em conjunto com os alunos, 

apresentando a rotina, hábitos alimentares, prática de atividade física, 

relacionamentos sociais, podendo de essa forma avaliar individualmente o hábito de 

vida dos escolares. 

 

Repasse IMC 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere o uso do índice de massa 

corporal (IMC= peso/estatura²), para triagem de adolescentes com sobrepeso e 

obesidade, também o mais utilizado nas escolas, divide-se o peso do aluno (kg) por 

sua altura (cm) ao quadrado. Uma maneira simples e prática de se determinar se a 

massa corporal (peso) de uma pessoa está dentro do recomendável para a saúde é 

por meio do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), também referido como 

Índice de Quetelet. 

 

                               



Após obter o resultado, verifica-se o valor obtido na tabela como segue 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Após a exposição dos slides, comente o que observou. 

2- Os pais e responsáveis responderão o questionário junto com 

seus filhos sobre o estilo de vida relacionado com a manutenção 

da saúde e ao bem estar individual. 

3- Repassar aos alunos, pais ou responsáveis sobre a importância 

de se verificar o IMC como parâmetro da avaliação do peso 

corporal, verificar sua classificação na tabela.  

4- A partir dos resultados, das atividades 1 e 2, a que conclusão  

vocês chegaram? 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/ 

http://4.bp.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 
EFEITOS DA OBESIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobrepeso e obesidade 

 

A obesidade já é considerada uma doença que vem se alastrando em todo 

mundo, houve um aumento acelerado da sua prevalência nas crianças, 

adolescentes e adultos, e todas as indicações levam a crer que o problema se 

tornará pior nas próximas décadas. Todo um sistema de vida inadequado favorece 

este tipo de acontecimento, a globalização, as tecnologias trouxeram muitos 

benefícios, mas também malefícios. 

Segundo Guedes, Guedes (2003, p.203) “o sobrepeso e a obesidade em 

crianças e adolescentes têm se constituído importante fator de preocupação na área 

da saúde pública, pois aumentam o risco de se tornarem adultos obesos”.   

Portanto, é necessária atenção precoce na prevenção desta enfermidade 

por parte dos sistemas de saúde. 

Para Bouchard (2003, p.7),” a diferença básica entre obesidade e sobrepeso 

reside na maior porcentagem de massa corporal (como gordura) no obeso”.  

Já Barbosa (2009 p.07) refere-se à obesidade como a condição na qual o 

indivíduo apresenta uma quantidade excessiva de gordura corporal. O aumento do 

peso corporal é um reflexo da gordura em excesso no tecido adiposo. E o sobrepeso 

refere-se àqueles valores de massa corporal que se encontram entre a massa tida 

como normal e a obesa, podendo ocorrer em função de excesso de gordura corporal 

ou de valores elevados de massa magra. 

Constata-se que cada autor tem sua definição sobre sobrepeso e obesidade, 

mas todos acreditam que há um aumento de massa corporal. 

Saba (2008, p.216) define obesidade como um sobrepeso multiplicado. É o 

excesso de excesso de gordura corporal. Para ele, “o obeso é uma pessoa cujo 

peso em muito ultrapassa a do gordo (aquele que está acima do seu peso ideal), 

ficando vulnerável a inúmeros problemas de saúde”. 

Para os autores, o sobrepeso e a obesidade resultam do fato de que se está 

consumindo mais calorias, e diminuindo o gasto energético diário, ocasionando 

dessa forma a prevalência de excesso de peso na população, aumentando assim a 

probabilidade no aparecimento de doenças cardiovasculares, respiratórias, 

metabólicas e ortopédicas.  

 



Riscos para a saúde associados ao sobrepeso e à obesidade 

 

Observa-se que a obesidade apresenta vários níveis, e que esses não 

aparecem do dia para a noite, mas que se deve estar em alerta quando se apresenta 

o IMC acima de 25, revendo atitudes e hábitos. E quando está o IMC acima de 40, 

deve-se ter uma preocupação maior, pois pesquisas indicam que muitas doenças da 

era moderna estão associadas ao excesso de gordura corporal. Causando 

implicações para a saúde, entre elas: maior incidência de doenças cardiovasculares, 

diabetes, doenças dos rins, câncer, problemas posturais, morte prematura. Muitas 

doenças somente eram consideradas em adultos, e hoje vêm sendo diagnosticadas 

freqüentemente em idades mais precoces. 

Doenças mais comuns relacionada ao sobrepeso e obesidade: 

- Cardiovasculares: hipertensão, AVC, doenças cardíacas, trombose venosa, 

varizes. 

- Respiratórias: apneia do sono falta de ar. 

- Metabólica: resistência a insulina, diabetes, taxas elevada de colesterol e 

de triglicérides no sangue. 

- Ortopédicas: gota, desvios posturais da coluna vertebral, artrose. 

Portanto a obesidade é resultante de vários fatores, podendo ser internos e 

externos. Os internos ou biológicos são os que isolados ou associados, 

desencadeiam a obesidade, podendo ser genéticos ou metabólicos. Os externos ou 

ambientais fazem parte do ambiente em que o indivíduo vive, e podem ser mudados. 

É justamente nesse ponto que se inicia o tratamento do sobrepeso e obesidade. 

Entre os fatores externos estão os problemas psicológicos, a alimentação e a 

atividade física. 

 

Sedentarismo 

 

As condições da vida moderna proporcionadas pelo avanço da tecnologia 

facilitaram a vidas das pessoas, mas em contrapartida, diminuíram a quantidade de 

movimentos do dia a dia. 

A facilidade de ter tudo pronto priva a pessoa de garantir sua subsistência 

através dos exercícios chamados utilitários (de utilidade para a sobrevivência), as 



caminhadas foram substituídas pelos meios de transporte, veículos automotores, os 

familiares gastavam mais tempo juntos fazendo serviços domésticos, hoje as 

máquinas realizam (máquinas de lavar, microondas), com pouquíssimo esforço. 

Para Nahas, (2010) estamos substituindo nosso lazer ativo (esportes, dança, 

caminhadas) por um lazer passivo, como televisão e jogos eletrônicos, vídeo game, 

que vem substituindo as brincadeiras infantis e jogos ao ar livre, diminuindo a 

necessidade de exercitarmos regularmente nosso organismo.  

Hoje o acesso a informação e entretenimento de forma rápida e fácil, nos 

tornam menos ativos e favorecem a obesidade. Pesquisas têm mostrado a 

prevalência da obesidade entre adolescentes que passam muito tempo em frente da 

TV, em média assistem mais de 20 horas por semana, ou seja, o mesmo tempo 

dedicado a escola. Esse longo tempo à frente da TV associa-se a aquisição de 

hábitos inadequados, pois muitas crianças e adolescentes lancham durante esta 

atividade, e os próprios comerciais os incentivam a ingestão de certos alimentos, por 

outro lado, pela influência que as propagandas (que geralmente estimulam consumo 

de produtos hipercalóricos) exercem sobre as escolhas alimentares do indivíduo, em 

especial da criança e do adolescente. 

O constante convívio acaba virando hábito, a inatividade física é uma delas, 

contribuindo para o aumento das taxas de obesidade, de um lado pelo pouco gasto 

calórico gerado por essa atividade. 

Nahas (2010, p.38), considera sedentário um indivíduo que tenha um estilo 

de vida com um mínimo de atividade física, equivalente a um gasto energético 

(trabalho + lazer + atividades + locomoção) inferior a 500 kcal por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

 

1- Palestra com profissional especializado, abordando o tema sobre 

a obesidade e os riscos à saúde. 

2- Assistir o documentário: Muito além do Peso, tendo como objetivo 

sensibilizar os alunos, pais e equipe pedagógica sobre os riscos que 

a obesidade pode causar à saúde. 

3- Comentários sobre o documentário, para todo o grupo.  

4- Os pais e alunos juntos farão recortes de revistas e  

montarão palavras relacionadas a problemas causados pela obesidade, e junto com  

o grupo será confeccionado um cartaz de conscientização, utilizando os recortes. 

 Fonte:http://thumbs.dreamstime.com  

http://thumbs.dreamstime.com/


 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reeducação Alimentar 

 

A alimentação nutricionalmente adequada é fundamental para o bom 

crescimento dos jovens. Mas, nas últimas décadas, houve declínio no consumo de 

alimentos básicos e tradicionais da dieta dos brasileiros, como arroz e o feijão, 

mudança perceptível no padrão alimentar familiar e o aumento no consumo de 

produtos industrializados, como biscoitos, refrigerantes, chocolates e fast-foods. 

Alimentos estes de alto grau calórico, com porções exageradas e custo 

acessível ao bolso, mas de pouca qualidade nutricional, alimentos ricos em gordura, 

sal, açúcar refinados. Em contrapartida, durante esse mesmo período, houve 

redução do consumo de alimentos orgânicos, hortaliças, verduras, frutas ricas em 

fibras. Os hábitos alimentares, que podem levar ao excesso de peso, estão 

relacionados à quantidade e à qualidade dos alimentos consumidos.  

Na fase escolar, a mídia tem notável papel na determinação dos padrões de 

compra e atitude dos indivíduos, inclusive determinação com agressivas 

propagandas das indústrias alimentícias que estimulam o consumo de alimentos 

com elevado grau de processamento havendo uma diversidade de alimentos 

coloridos, saborosos, baratos e até mesmo acompanhados por brinquedos como 

brindes, características que atraem a criança que nem sempre são nutritivos e 

saudáveis.  

Na fase da adolescência existe uma tendência ao estabelecimento de 

costumes e hábitos em grupo. Nessa fase, o comportamento alimentar caracteriza-

se por lanches, ingestão de biscoitos recheados, doces, salgadinhos, refrigerantes e 

outros alimentos ricos em calorias e pobres em micronutrientes. Além disso, é 

freqüente a substituição de refeições principais por lanche ou mesmo a omissão de 

refeições, principalmente do café da manhã. Esses hábitos modernos causaram 

elevação no valor calórico proveniente dos lanches, de 450 para 600 calorias, o que 

representa 25% do total de calorias consumido em média diariamente e aumento da 

densidade energético dos lanches, de 1,35 para 1,54 kcal/g. 

Para Barbosa (2009, p.109), existem três conceitos para uma alimentação 

balanceada e equilibrada: variedade dos alimentos; moderação no consumo e 

proporcionalidade.  

Portanto é fundamental um equilíbrio na alimentação diária, promovendo a 

combinação dos nutrientes, garantindo a qualidade na alimentação e prevenindo 



desequilíbrios nutricionais.  

 

Alimentos e Nutrientes 

 

Nahas (2003, p.158) diferencia o que se entende por alimentos de 

nutrientes.  Os alimentos são produtos obtidos na natureza, seja de procedência 

animal ou de origem vegetal. Já os nutrientes, por sua vez são componentes que 

constituem ou integram os alimentos.  

Para um bom funcionamento do organismo é necessário ingerir os principais 

nutrientes, sendo eles: carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. 

- Carboidratos: os carboidratos atuam em nosso organismo como 

combustível, fornecendo a energia que é utilizada nos movimentos, nos afazeres do 

dia a dia e na manutenção de nosso corpo em funcionamento. Os carboidratos 

divididos:  

Simples: estão presentes em grandes quantidades nos alimentos doces, 

como mel, frutas, leite, cana-de-açúcar, refrigerantes, são os fornecedores de 

energia, porém favorecem o ganho de peso.  

Complexos: é considerado o principal carboidrato necessário para a 

manutenção do organismo, pode ser encontrado no amido (pães, massas em geral, 

arroz, grãos de cereais, frutas, legumes, batata). 

- Proteínas: são fundamentais na constituição e construção do ser humano, 

essenciais para o crescimento da criança e para a formação de novas células, 

responsáveis pela formação de nossos órgãos, ossos, músculos, sangue, cabelos, 

pele, tendo como principal função a reconstituição dos tecidos. Podem ser 

classificados quanto a sua origem: animal e vegetal.  Os alimentos de origem animal 

ricos em proteínas são todos os tipos de carnes (peixe, boi, porco, aves, vísceras), e 

também o leite e seus derivados (queijo, iogurte), e os ovos. Os alimentos ricos em 

proteínas de origem vegetal são: soja, feijão, lentilha, nozes, grão de bico, castanha, 

ervilha. 

- Gorduras: também chamadas de lipídeos. Possuem função energética e o 

excesso é armazenado no tecido adiposo, aumentando o risco de obesidade. As 

gorduras podem ser classificadas como gorduras de origem animal ou saturadas 

(podendo ser encontradas na manteiga, banha, carnes em geral, torresmo, lingüiça, 

leites integrais, ovos), e de origem vegetal ou insaturadas, (presente em óleos 



vegetais como de oliva, milho, girassol), sendo esta menos prejudicial ao organismo. 

- Vitaminas: têm a função de controlar o aproveitamento dos carboidratos, 

proteínas e gorduras, regulando todas as funções do organismo. Cada vitamina 

exerce papel diferenciado, quanto a sua função no organismo, os alimentos ricos em 

vitaminas são representados pelas verduras, legumes, vegetais, frutas, carnes e 

peixes.    

- Minerais: podem ser produzidos livremente na natureza e são encontrados 

nas águas, no solo, nas plantas e nos animais. Os principais minerais com funções 

importantes para nosso organismo são: cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, 

cloro, ferro. Exerce função reguladora em nosso organismo, e essencial para o 

funcionamento de muitos tecidos e sistemas orgânicos. 

- Água: é o principal elemento para o funcionamento dos organismos dos 

seres vivos, exerce funções de extrema importância, atua no transporte de oxigênio, 

nutrientes e hormônios, executa a regulação da temperatura corporal, principalmente 

no processo de transpiração, age como importante lubrificante. Vale dizer que cerca 

de 70% do corpo humano de um adulto é formado por água. Essencial para a vida 

humana deve-se, em média dois litros por dia para manter a hidratação. 

 

Pirâmide alimentar 

A pirâmide alimentar auxilia na seleção dos alimentos para compor uma 

alimentação saudável e balanceada. É composto de oito grupos alimentares, 

distribuídos em quatro níveis, cada grupo fornece nutrientes principais. 

- Grupo I: neste grupo encontram-se os pães, cereais, arroz, massas, raízes 

e tubérculos; 

- Grupo II: encontram-se as hortaliças (legumes e verduras); 

- Grupo III: encontram-se as frutas; 

- Grupo IV: grupo do leite e derivados; 

- Grupo V: é o grupo das carnes, peixe, aves e ovos; 

- Grupo VI: grupo das leguminosas ( feijão, ervilha, soja e grão-bico); 

- Grupo VII: grupo das gorduras e óleos; 

- Grupo VIII: grupo dos açucares e doces. 

Para Nahas (2003, p. 158), nenhum dos grupos dois alimentos poderá ser 

considerado como “completo”, em razão de nenhum deles conter todos os nutrientes 

essenciais.  



A quantidade das porções é recomendada de acordo com o grupo, sendo 

maior a base da pirâmide em relação ao topo.  

 

 

 

 

                                Fonte: http://emagrecerdevez.com/wp-content/uploads/Piramide-Alimentar.jpg   
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1 - Os alunos farão a seleção dos alimentos de acordo com o seu grupo e colocarão 

na pirâmide no local respectivo (alimentos concretos). 

2 - Recortes de informes serão distribuídas na mesa, e os alunos colocarão na 

pirâmide alimentar de acordo com o grupo de alimentos. 

3 - Através de recortes de informes, farão a seleção dos alimentos por grupos e 

farão colagem na pirâmide alimentar. 

4 - Visita no supermercado, onde farão compras de frutas, ao chegar à escola, com 

a ajuda do professor prepararão uma salada de frutas e degustarão.  

 

 

 

 

                                    FONTE: CRUZ, Janine Aparecida Sielski. Foto arquivo pessoal da autora, 09/11/2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
PROPOSTAS PARA PREVENÇÃO DA OBESIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade Física 

 

Movimentar-se é um elemento importante no controle do peso. Movimentar-

se e fazer exercícios físicos ajuda a nos sentir saudáveis, controla nosso peso e o 

estresse, além de melhorar nossa coordenação, força e auto-estima. 

Barbosa (2009, p.43), diferencia atividade física de exercício físico. Atividade 

física é qualquer movimento do corpo. Já o exercício físico, é programado, com 

horário e freqüência determinados. 

Portanto a atividade física é qualquer movimento do corpo, ou seja, todo 

movimento que realizamos no dia a dia, como: nadar, lavar o carro, passear com o 

cachorro, varrer a calçada, brincar, entre outros. Já os exercícios físicos são 

considerados como uma seqüência sistematizada de movimentos de diferentes 

segmentos corporais, executados de forma planejada e com um determinado 

objetivo a ser atingido. 

Com a adoção da prática de atividade física regular e de uma alimentação 

balanceada, fica provado que é possível conquistarmos uma melhor qualidade de 

vida. Porém, estes conceitos não devem ser apenas avistados, devem ser 

conquistados, e para isso é fundamental o interesse e vontade de adquirir uma 

saúde plena. Sendo necessário incentivar o engajamento de outras atividades 

apropriadas fora das aulas, sendo assim o exercício deve ser reconhecido como 

componente essencial de qualquer programa de redução ou controle de peso. O 

sobrepeso e a obesidade não surgem repentinamente, são reflexos de excesso de 

alimentos e da inatividade física.  

Bouchard (2003, p.63), acrescenta que para combater a obesidade e o 

sedentarismo é necessário participar de atividades física regulares por toda a vida, 

realizada três vezes por semana, por 30 minutos, reduzindo assim o risco de morte e 

o desenvolvimento de muitas doenças decorrentes da obesidade. 

 

Ambiente Escolar 

 

Para Barbosa (2009, p.28), a escola é um espaço social em que diferentes 

pessoas interagem e convivem, formando uma verdadeira comunidade.  

A autora complementa que o ambiente permite a disseminação de 

informações para todas as pessoas e famílias que se relacionam com cada um dos 



membros dessa comunidade, abrindo dessa forma um canal de transmissão de 

conhecimentos, não só da informação acadêmica, mas na formação do indivíduo, 

sensibilizando professores, gestores e funcionários. 

Constata-se que a escola é um local muito apropriado para a realização de 

atividades e práticas de educação em saúde, particularmente de educação para a 

alimentação saudável e da prática de atividade física, orientando para que se tenha 

uma vida com mais qualidade.  

Entretanto as aulas de Educação Física se tornaram um importante 

componente de contribuição para a obtenção da qualidade de vida, aumentando os 

níveis de atividade física diários desses adolescentes e de abordar conceitos 

associados a temas de saúde e obesidade, é uma das poucas áreas que trabalha o 

corpo e a mente, tendo papel fundamental de mostrar a importância do bem-estar 

dos seus praticantes, tanto ao que se refere ao seu físico quanto a sua mente, 

alcançando o tão almejado equilíbrio físico e psicológico proporcionados pela 

qualidade de vida. 

Sendo assim a prática da Educação Física na escola poderá favorecer a 

autonomia, autoconhecimento, a compreensão de si mesmo e de seu mundo, o 

prazer, o contato com o lúdico, com a arte, a dança, o esporte, traçando metas, 

conhecendo as potencialidades e limitações e sabendo distinguir situações de 

trabalho corporal que podem ser prejudiciais. 

Por isso, a atuação do professor da disciplina de Educação Física é 

fundamental, como afirma Guedes (1997), a saúde é também educável e não deve 

ser tratada apenas com base em referenciais biológicos, mas, sobretudo, em 

suportes didático-pedagógicos. 

Portanto os professores desta disciplina podem auxiliar, na medida em que 

oferecem condições para que os alunos deixem de serem apenas espectadores no 

processo de ensino-aprendizagem e se transformem em sujeitos do seu saber, 

preparando o aluno para ser um praticante lúcido e ativo, que incorpore o esporte e 

os demais componentes da cultura corporal em sua vida, para deles tirar o melhor 

proveito possível, principalmente saúde e bem estar.  

 

Família 

 

No que se refere à família e principalmente aos pais, apesar de todas as 



tarefas e desafios que a sociedade contemporânea dita, é possível educar o olhar, 

no sentido de valorizar a atividade física e hábitos alimentares, também como um 

meio de educação para uma melhor qualidade de vida.  

A família influencia de forma direta na educação do seu filho, sendo 

exemplos, e dessa forma devem ensinar um modelo de comportamento que as 

crianças e adolescentes aprendam a seguir. O estilo de vida da família se 

caracteriza como “espelho”, desde a forma como se relacionam e se alimentam até a 

forma como percebem a doença e a saúde no contexto familiar.  

Há um incentivo ao envolvimento e à participação da família no cuidado a 

favor da identificação do papel que esta assume no processo de promoção a saúde, 

manter uma alimentação saudável e ser fisicamente ativos são escolhas que podem 

reconhecer por meio dos pais. É através de hábitos familiares que a criança e o 

adolescente aprendem os rituais presentes na alimentação. Os hábitos inadequados 

de vida são reproduzidos da família para a criança, que adquire um estilo de vida 

impróprio, podendo estar relacionado ao surgimento do sobrepeso ou obesidade.  

Assim, acredita-se que a família é um modelo positivo para os filhos, nos 

hábitos alimentares e nas suas atividades físicas, além disso, poderá evitar que 

complicações de ordem fisiológicas e psicossociais provocadas pela obesidade 

interfiram na qualidade de vida do indivíduo, reduzindo as possibilidades desses 

indivíduos tornarem-se os adultos obesos de amanhã.  

 

 

 

  

Fonte: http://3.bp.blogspot.com 



 

 

 

1 - Os alunos confeccionarão um cartaz em grupo, utilizando recorte de revistas, 

jornais, que represente pessoas realizando atividade física/ exercício físico. 

2 - Caminhada ao redor da escola, com os alunos, pais ou responsáveis e equipe 

pedagógica. 

3 - Os alunos, pais ou responsáveis juntamente com o professor realizarão 

exercícios na academia ao ar livre, próximo a escola. 

4 - Visitar uma academia, onde os alunos conhecerão os aparelhos e utilizarão os 

mesmos. 

 

 

                                 

                               FONTE: CRUZ, Janine Aparecida Sielski. Foto arquivo pessoal da autora, 09/11/2014. 

 

 

 

 

 



 

 

As aulas práticas serão realizadas em duas aulas semanais fora da grade curricular, 

segue abaixo a proposta das atividades: 

 

CIRCUITO 

Objetivo:  

- Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, agilidade, percepção, 

resistência. 

- Proporcionar diferentes situações nas quais os desafios sejam prazerosos. 

 

Desenvolvimento 

- Andar, dentro da escada (escada deitada); 

- Arcos dispostos no chão, saltar dentro dos mesmos (utilizar um dos pés ou 

os dois juntos); 

- Banco sueco, andar em cima; 

- Cones: realizar o zig zag; 

- Pneus: dispostos no chão, saltar por cima dos mesmos; 

- Cones: posicionados dois a dois afastados, com uma corda apoiada a cada 

dois cones, rastejar (protegidos por colchões). 

- Corda: andar em cima da mesma. 

 

DANÇA 

Objetivo: 

- Aprimorar a expressão corporal e o ritmo através da dança. 

- Possibilitar os movimentos corporais e domínio do seu corpo. 

 

Desenvolvimento 

Serão proporcionados aos alunos vários ritmos de música, onde realizarão 

movimentos orientados pelo professor, estimulando o desenvolvimento da 

criatividade, da sensibilidade, expressão corporal, da cooperação, entre outros. 



CAMINHADA 

Objetivo: 

- Melhorar a qualidade de vida dos alunos com hábitos saudáveis;  

- Incentivar a caminhada como atividade de prevenção contra doenças 

causadas pela obesidade.  

 

Desenvolvimento 

Realizar caminhada ao redor da escola em ritmo lento, respeitando a 

possibilidade de cada aluno. Aos poucos será aumentado o percurso e o ritmo da 

caminhada. 

 

ACADEMIAS AO AR LIVRE 

Objetivo:  
- Disseminar a importância de se ter hábitos saudáveis prevenindo doenças 

e melhorando a qualidade de vida. 

- Estimular a atividade física e o combate ao sedentarismo. 

 

Desenvolvimento 

Levar os alunos para conhecer uma academia ao ar livre (a maioria das 

cidades já tem esse tipo de academia gratuita), onde realizarão exercícios, 

orientados pelo professor, e posteriormente poderão continuar a praticar o que 

aprenderam. 

As Academias ao Ar Livre têm como finalidade a melhora da condição física, 

a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Trata-se de um sistema que se adapta 

ao usuário utilizando o peso do próprio corpo, sendo que os equipamentos das 

Academias ao Ar Livre não têm peso, utilizando a força do corpo para realizar 

exercícios de musculação e alongamento.  

 

 

JOGOS PRÉ-DESPORTIVO (BASQUETEBOL, HANDEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL) 

 Objetivos: 

- Promover hábitos da prática esportiva estimulando a utilizá-la junto à sua 

vida social. 

 

 



Desenvolvimento 

- Exercícios de fundamentação: utilizar os fundamentos da modalidade a ser 

realizada. 

- Jogos pré-desportivos: realizar os fundamentos aprendidos, através de 

jogos em grupos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 



 

TABELA IMC 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL PROFª MARIA DE LOURDES CANZIANI. 

 

ALUNOS 

 

1º 

PESO 

       1º 

ESTATURA 

1º 

IMC 

2º 

PESO 

2º 

ESTATURA 

2º 

IMC 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

OBSERVAÇÕES: 

 

FONTE: CRUZ, Janine Aparecida Sielski. Tabela arquivo pessoal da autora, 09/11/2014 

 
 



QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL SOBRE O ESTILO DE VIDA  
(hábitos alimentares e atividade física) 

 

 
 

Nome: 
 
 
Idade: 
 
 
Com que freqüência (dia, semana), você: 
 
 
1) Faz uso de algum medicamento? Qual? 
 
 
2)  Você costuma se alimentar bem no café da manhã? 
 
 
3) Você ingere frutas e verduras diariamente?  
 
 
4) Consome refrigerantes, doces? 
 
 
5) Consome frituras ou outros alimentos gordurosos? 
 
 
6) Consome sanduíches, salgadinhos em lanchonetes? 
 
 
7) Você costuma beber água durante o dia?  
 
 
8) Você costuma caminhar no seu deslocamento diário? 
 
  
9) Você participa das aulas de Educação Física em sua escola? 
 
 
10) Você pratica outra atividade física fora das aulas de Educação Física? Em caso 
afirmativo, cite quais e quantas vezes por semana. 
 
 
11) Quais benefícios você acredita que os bons hábitos alimentares e a prática de 
atividades físicas podem lhe proporcionar na sua vida?  
 
 
FONTE: questionário adaptado do original de NAHAS, 2013. 



PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 

 

 

 

 

 

FONTE: CRUZ, Janine Aparecida Sielski. Foto arquivo pessoal da autora, 09/11/2014. 


