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Resumo Observando os hábitos alimentares inadequados e o 

crescente número de pessoas com estilo de vida 

sedentário, que tem provocado um aumento crítico do 

sobrepeso e a obesidade, entre crianças, jovens e 

adultos.  Despertou a curiosidade sobre o assunto e 

desejo de realizar o projeto PDE, com a finalidade de 

apresentar aos alunos a importância de se ter uma 

alimentação saudável e um estilo de vida ativo, com a 

prática de atividade física regular, para ser longevos e 

saudáveis. Fez-se necessário, então, a efetivação de 

práticas pedagógicas com a finalidade de intervir de 

maneira positiva nos hábitos de vida principalmente 

dos jovens, propondo a possibilidade da mudança.  
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1- Apresentação 

 Esta Produção Didática Pedagógica faz parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), com o objetivo de edificar a 

prática de hábitos saudáveis, e como a disciplina de Educação Física através 

de seus conteúdos pode desenvolver estratégias que possam contribuir para a 

efetivação desta prática. 

 A Educação Física como componente do currículo escolar, tem se 

preocupado com a qualidade de vida dos estudantes que passou por 

alterações, devido aos avanços tecnológicos, mas tendo sempre o corpo 

humano como seu objeto de estudo, buscando desenvolver um corpo 

saudável.  

 As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná, 

refere-se à nutrição como a ingestão diária de carboidratos, de proteínas, de 

vitaminas e de aminoácidos, também de seu aproveitamento pelo organismo 

no processo metabólico.  

 A ingestão de alimentos com alto teor de açúcar, gorduras e sal tem se 

tornado cada vez mais comum entre a população, principalmente entre os 

jovens, trazendo o desenvolvimento de vários fatores de risco para saúde com 

o desenvolvimento precoce de algumas doenças que deveriam aparecer só 

mais tarde tais como diabetes, hipertensão, aterosclerose. 

 Outros fatores contribuem para que os problemas para a saúde 

apareçam. Com a invenção da tecnologia a humanidade deixou de se 

movimentar, preferindo elevador e escada rolante ao subir um ou mais lances 

de escada, tornou-se sedentária. Ao observar a nossa sociedade atual, assim 

também são os nossos jovens que estão inseridos no ambiente escolar, que 

permanecem sentados horas em frente de aparelhos eletrônicos, a fazer uma 

simples caminhada.  

 Além destes motivos já apontados, a correria diária, é uma das 

desculpas mais utilizadas para que a atividade física seja colocada em 

segundo plano, quando surgem problemas de saúde é que muitos recorrem à 

atividade física, pois atividade física, alimentação saudável, água na 

quantidade correta e sol são os melhores remédios para a qualidade de vida. 

 



 O ser humano é por excelência, um ser que se movimenta, desde a sua 

existência sempre esteve em movimento, mas com o passar do tempo, e a 

evolução tecnológica fez com que o ser humano se movimente cada vez 

menos, e este estilo de vida sedentário com pouco ou nenhum movimento 

associado a uma alimentação não muito adequada, acaba colaborando para o 

surgimento de doenças. Desta maneira esta produção visa apresentar 

atividades para os alunos do 1° ano do ensino médio noturno que destaquem a 

relevância de adquirir hábitos saudáveis desde jovem para que se possa ter 

uma vida longa e com qualidade. 

 

2- Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Através atividades teóricas e práticas, prazerosas, conscientizar os 

alunos sobre a importância das atividades físicas para combater o 

sedentarismo aliada a alimentação saudável para uma vida com qualidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Desenvolver o prazer na realização de atividades físicas nos estudantes; 

 Provocar a reflexão sobre alimentação saudável e não saudável; 

 Refletir nas escolhas dos hábitos, para uma vida com qualidade;  

 Estimular os estudantes a terem um lazer ativo, com atividades que 

proporcionem bem estar. 

 

3. Fundamentação Teórica 
 
 

 3.1. Educação Física 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

 

A preocupação e responsabilidade na valorização de conhecimentos 

relativos à construção da autoestima e da identidade pessoal, ao 

cuidado do corpo, à nutrição, à valorização dos vínculos afetivos e a 

negociação de atitudes e todas as implicações relativas á saúde da 



coletividade, são compartilhadas e constituem um campo de 

interação na atuação escolar.  

 

A educação física escolar oferece oportunidades para todos os alunos 

buscarem o conhecimento e o desenvolvimento, oportunizando atividades 

físicas agradáveis aumentando a possibilidade de influenciar nas futuras 

decisões abordando temas sobre a mudança de hábitos que melhorem a 

prática de atividades físicas melhore a nutrição e consequentemente melhorem 

a qualidade de vida dos alunos. 

 

Mota (2002) relaciona o aumento da expectativa de vida, a melhoria 

nas condições de vida, as condições higiênico-sanitárias, o crescente 

cuidado com a saúde, programas de atividade física e o bem-estar e 

Qualidade de Vida, como temas que tem um crescente interesse 

atual. 

 

 É dentro da escola que o professor de educação física tem a 

possibilidade de transmitir aos alunos conhecimentos que eles sabendo como 

utilizá-los podem mudar seus hábitos de vida, consequentemente eles podem 

ter uma vida com mais qualidade e dignidade, aplicando o que ele apreendeu 

no seu cotidiano, transformando também aqueles que fazem parte da sua 

comunidade. 

 

 
Disponível em: http://luizrigolin.com.br/video/1064/ acessado em 25/11/14 
(imagem 1) 
   

http://luizrigolin.com.br/video/1064/


 A educação física, hoje em dia, não esta mais limitada ao conhecimento 

tático de alguns esportes. O objetivo dela atualmente é fazer as crianças e os 

adolescentes enxergarem as mudanças de hábitos que influenciam o ganho de 

peso e não somente a cultura corporal (Texeira e Destro, 2010). 

 Os professores ao promoverem as aulas de educação física, devem ir 

além da atividade em quadras, piscinas ou ginásios. Eles têm o dever de 

conscientizar e incentivar o aluno para a prática regular de esportes e 

esclarecer que atividades físicas previnem a obesidade, proporcionam prazer, 

bem-estar, motivação e confiança para os seus praticantes (SANTOS; 

CARVALHO; GARCIA-JÚNIOR, 2007). 

 

A educação para a saúde não é apenas uma disciplina escolar, mas 

constitui-se em um princípio de vida que atua na formação de uma 

consciência corporal saudável, visando ações comprometidas e 

autônomas de integração biopsicossocial (Menestrina, 1993. p. 20). 

 

 A utilização do elemento articulador Cultura Corporal e Saúde nas aulas 

de Educação Física do Ensino Médio objetiva mostrar uma proposta 

metodológica que supere a dimensão meramente motriz, ampliando o trabalho 

através da dimensão histórica, cultural e social. Os conhecimentos construídos 

sobre a promoção da saúde devem ser considerados, não só sob a ótica do 

fator biológico, pois segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

(PARANÀ, 2008), referentes à educação física, trazem a “cultura corporal e 

saúde” como elemento articulador e referem-se ao assunto da seguinte forma: 

 

Esse elemento articulador permite entender a saúde como construção 

que supõe uma dimensão histórico-social. Portanto, é contrária à 

tendência dominante de conceber a saúde como simples volição 

(querer) individual [...] Nestas Diretrizes, os cuidados com a saúde 

não podem ser atribuídos tão somente a uma responsabilidade do 

sujeito, mas sim, compreendidos no contexto das relações sociais, 

por meio de práticas e análises críticas dos discursos a ela relativos. 

(PARANÁ, 2008, p. 55 56). 

 

 É fundamental que os programas de Educação Física Escolar definam 

claramente seus objetivos referentes à aptidão física e saúde, estabelecendo 



unidades para o desenvolvimento destes conteúdos. A atividade física e o 

exercício representam o primeiro passo para o nível da aptidão física ao longo 

da vida. Inicialmente o objetivo é fazer com que as crianças sejam ativas 

fisicamente desde cedo. A ênfase deve ser nas atividades que possam ser 

praticadas em todos os momentos da vida. É importante que sejam atividades 

agradáveis e de acordo com a faixa etária, buscando estimular a satisfação 

pessoal, motivação intrínseca em relação à atividade física, visto que “crianças 

que se envolvem em atividade física porque sentem prazer tendem a se tornar 

adultos mais ativos fisicamente”. (Nahas; Corbin; 1992). 

 A preocupação com a escola como promotora de hábitos saudáveis está 

associada ao fato de que os jovens dedicam as primeiras décadas da vida às 

atividades escolares. Diante disso, o ambiente escolar se constitui favorável a 

oportunizar discussões sobre conceitos associados à alimentação saudável e 

atividade física e o desenvolvimento de atitudes de prática de atividade física, 

com a intenção e favorecer um equilíbrio energético através de hábitos de 

prevenção e controle de peso (Guedes; Guedes, 2003). 

A Educação física de acordo com os conteúdos estruturantes, esporte, 

dança, ginástica, jogos e lutas, no senso comum são sinônimo de saúde, para 

quem as pratica e é nas aulas de Educação Física que os alunos podem e 

devem tomar conhecimento da cultura corporal existente, em prol de uma 

melhor qualidade de vida. 

 Nas escolas, segundo Araújo, Brito e Silva (2010) a Educação Física é 

uma disciplina onde os alunos têm a oportunidade de relacionar as práticas de 

atividades físicas e a boa alimentação com o desenvolvimento de saúde e 

ganho de qualidade de vida. Sendo assim a Educação Física, deveria assumir 

o papel de auxiliar na saúde dos alunos, uma vez que, o objetivo da disciplina é 

desenvolver habilidades e capacidades físicas. Sendo de extrema importância 

esclarecer os alunos sobre os bons hábitos alimentares e a prática de 

atividades e exercícios físicos durante sua vida como forma de prevenção da 

obesidade. 

 O assunto da obesidade deve ser tratado com crianças e adolescentes 

dentro e fora da sala de aula com atividades lúdicas recreativas e também com 

atividades teóricas explorando esse espaço como meio de esclarecimento. É 



um tema que não é somente de responsabilidade do professor de Educação 

Nas escolas, segundo Araújo, Brito e Silva (2010) a Educação Física é uma 

disciplina onde os alunos têm a oportunidade de relacionar as práticas de 

atividades físicas e a boa alimentação com o desenvolvimento de saúde e 

ganho de qualidade de vida. Sendo assim a Educação Física, deveria assumir 

o papel de auxiliar na saúde dos alunos, uma vez que, o objetivo da disciplina é 

desenvolver habilidades e capacidades físicas. Sendo de extrema importância 

esclarecer os alunos sobre os bons hábitos alimentares e a prática de 

atividades e exercícios físicos durante sua vida como forma de prevenção da 

obesidade. 

 O assunto da obesidade deve ser tratado com crianças e adolescentes 

dentro e fora da sala de aula com atividades lúdicas recreativas e também com 

atividades teóricas explorando esse espaço como meio de esclarecimento. É 

um tema que não é somente de responsabilidade do professor de Educação 

Física, mas todas as disciplinas devem abordar o mesmo assunto de maneira 

adequada a cada turma buscando aplicar e ampliar o conhecimento deles 

relacionados à obesidade (TEIXEIRA e DESTRO, 2010). 

Os meios de comunicação, e os modismos mantém uma imagem de 

corpo perfeito, de magreza, sem que haja respeito a cada biótipo e questões 

genéticas. Essa “ditadura” tem feito com que muitos adolescentes, na busca de 

um corpo perfeito, desenvolvam doenças, comprometendo o bom 

funcionamento do corpo. 

A escola tem a função de desenvolver o seu educando de maneira 

abrangente, múltiplas dimensões do ser humano, que vá além dos aspectos 

fisiológicos e técnicos, que supere a visão de que é apenas um corpo, mas que 

esse corpo tem dimensões politica, social, cultural, afetiva, que se movimentam 

e interagem como cidadãos. Existe grande necessidade de um trabalho 

educativo junto aos escolares sobre a saúde e suas escolhas, para auxiliar e 

abrir discussões. Nahas (2006). 

 

Uma concepção ampla e aprofundada de saúde pressupõe a 

existência de grupos interdisciplinares para criar e desenvolver 

formas de intervenção que possam dar conta das diversas 

especialidades envolvidas na questão. O profissional de Educação 



Física surge, então, como um dos agentes que poderá contribuir, a 

partir da especificidade da sua formação, para o sucesso das 

iniciativas dessa natureza (Vilarta). 

 

 O subitem que aborda o tema educação física complementa-se ao 

analisar o sedentarismo, que em muito revela a necessidade de atividades 

físicas diárias e a importância da disciplina de educação física no ambiente 

escolar. 

 

 3.2. Sedentarismo 

O sedentarismo pode ser definido como falta de atividade física 

suficiente e pode afetar a saúde da pessoa. A falta de atividade física não está 

ligada a não praticar esportes. Pessoas com atividades físicas regulares, como 

limpar a casa, caminhar para o trabalho, realizar funções profissionais que 

requerem esforço físico, não são classificados como sedentários. O 

sedentarismo acontece quando a pessoa gasta poucas calorias diárias com 

atividades físicas.  

   

O corpo, essa máquina particular, foi feito para trabalhar. Todas as 

suas partes, todas as peças móveis, os fluidos lubrificantes, os gases 

e as substâncias circulantes, tudo está aí para desempenhar um 

conjunto de funções. E há aí um detalhe importantíssimo que a 

sociedade moderna está esquecendo: muitas dessas funções 

mecânicas e orgânicas só acontecem se o corpo se movimentar. Se 

ficar muito tempo parado, não funcionará plenamente. (SABA, 2005, 

p. 138). 

 

O desenvolvimento tecnológico dos últimos tempos possibilitou a 

humanidade um conforto nunca antes desfrutado, com um simples apertar de 

um botão tem se o mundo nas mãos no caso do uso da internet e tantos outros 

botões que se apertam para facilitar a comodidade das pessoas, com imensa 

vantagem que o desenvolvimento da tecnologia proporcionou a humanidade, 

as pessoas deixaram de lado o labor físico, para se entregar ao ócio. 

Segundo Nahas (2003), considera-se sedentário o indivíduo que tenha 

um gasto energético inferior a 500 kcal por dia, considerando todas as 



atividades que realiza no dia como trabalho, lazer, atividades domésticas e 

locomoção. 

O sedentarismo, conforme os autores (PALMA, 2009; GUALANO, 2011; 

SOUSA, 2011.) contemporaneamente, é tratado como um problema de saúde 

pública agravante das Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT, e, 

influencia em 30% das mortes por doenças cardíacas e disfunções 

metabólicas. Ainda, segundo as considerações dos autores anteriormente 

citados, podemos acreditar que o sedentarismo é um risco à vida dos 

indivíduos e a falta de atividade física afeta diretamente no adoecimento das 

pessoas 

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos, portanto, promotora de um viver ativo 

(SOUSA, 2011). E o exercício físico é conforme Palma (2009, p.186) “a 

atividade física sistematizada que tenha como propósito a melhoria e 

manutenção de um ou mais componentes da aptidão física”. 



Disponível em: http://www.todavidanutricao.com.br/site/blog/page/2   

acessado em 01/12/14 (imagem 2) 

De acordo com Gonçalves (2007), Hallal; Amorim; Araujo e Meneses 

(2006) as brincadeiras de rua já não são mais frequentes nos dias de hoje e 

nas escolas a situação tem se agravado, porque os alunos dependem dos 

professores para realizar atividade física. Embora a maioria das doenças que 

estejam relacionadas com sedentarismo somente se manifesta na vida adulta. 

Desta forma, o estímulo à prática de atividade física deve ser uma prioridade 

tendo em vista políticas públicas educacionais, saúde e lazer. 

A inatividade física está associada com a redução da qualidade de vida 

e com a ocorrência de doenças. Nas sociedades contemporâneas, 

particularmente nos países industrializados, quando considera-se,  por 

exemplo, as doenças do coração e infarto, o risco é duas vezes maior para 

indivíduos sedentários em relação aos que são ativos (NAHAS, 2003). 

Com todo desenvolvimento tecnológico o ser humano deixou de praticar 

atividades físicas, ficando maior tempo parado, é necessário que as crianças 

voltem a brincar com os amigos reais, jogar futebol, brincadeiras de pega, 

correr, saltar elas passaram a ficar horas em frente de um monitor de tv ou 

jogando videogame ou navegando na internet todo dia, sem se movimentar 

com isso o ser humano contemporâneo potencializa o risco de desenvolver 

doenças, mas isto pode ser evitado promovendo algumas mudanças simples 

no seu cotidiano, como a prática regular de atividades físicas e a mudança nos 

hábitos alimentares, como por exemplo, ingerir mais frutas e hortaliças. 

De acordo com Tibiana e Prestes (2013), ações que incorporem 

modificações do estilo de vida, especialmente o aumento do nível de atividade 

física (exercícios aeróbios e de força muscular), são importantes fatores para a 

prevenção e o tratamento de doenças crônicas degenerativas não 

transmissíveis. 

Atividades diárias como comprar comida congelada ao invés de fazer em 

casa, andar de carro ou de moto ao invés de ir a pé ou de bicicleta, simplificou 

a nossa vida tornando as pessoas mais sedentárias. É assustador ver o quanto 

aumentou os casos de hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras doenças 

em pessoas cada vez mais jovens. Essas doenças podem ser evitadas com a 

prática de atividade física (LOPES, 2010). 

http://www.todavidanutricao.com.br/site/blog/page/2


O ser humano é regido pelo movimento, desde o ventre materno ele se 

movimenta, a vida moderna parece que deixou o ser humano preguiçoso, 

devido ao conforto e a facilidades que ela proporciona, mas é necessário 

lembra-lo da importância do movimento, que sem o movimento toda essa 

maquina maravilhosa que é o corpo humano pode adoecer e enferrujar antes 

do tempo, e que o exercício físico pode proporcionar uma vida mais longa e 

com qualidade. 

De acordo com Nahas (2003), pesquisas populacionais em diversos 

países mostram que apenas cerca de 7 a 15% da população adulta pratica 

exercícios físicos regularmente. Ele ainda afirma que: 

 
Individualmente, a atividade física está associada à maior capacidade 

de trabalho físico e mental, mais entusiasmo para vida e positiva 

sensação de bem estar. Socialmente, estilos de vida mais ativos 

estão associados a menores gastos com saúde, menor risco de 

doenças crônico-degenerativas e redução da mortalidade precoce” 

(NAHAS 2003p. 10). 

 

Sabe-se que a prática de atividade física regular reduz o risco de doença 

coronariana e acidente vascular cerebral, diabetes mellitus, hipertensão 

arterial, câncer de cólon, câncer de mama e depressão; melhora a saúde 

muscular e esquelética, reduzindo o risco de ocorrência de osteoporose, além 

de ser fundamental para controle da balança energética, equilibrando o 

consumo e o gasto calórico para o controle de peso corporal (WHO, 2010). 

Para o sedentarismo existe solução, atividade física, contudo, ela não se 

encerra- em si, outro aspecto importante a salientar é a nutrição, que 

potencializa o funcionamento do organismo, ou seja, alimentos de qualidade, 

atividade física adequada, resultam em qualidade de vida. 

 
3.3 Nutrição 
 

A grande preocupação na área da saúde há algum tempo atrás, era a 

desnutrição. Atualmente a obesidade se tornou um problema de saúde pública 

muito importante, e tem preocupado cada vez mais os profissionais da área, o 

numero de crianças com sobre peso e obesas tem aumentado  



assustadoramente. Visto que temos que mudar os hábitos alimentares e 

estimular as crianças para uma vida ativa através da atividade física. 

A propaganda, principalmente na televisão, incentiva o consumo de 

alimentos que nem sempre são essenciais ou fazem bem para nossa saúde. 

Um grande problema é que são anunciados muitos alimentos que têm, em 

excesso, nutrientes que não podem ser consumidos em grande quantidade, 

como a gordura saturada, a gordura trans, o açúcar e o sódio. Ao contrário 

disto, tornou-se menos comum vermos propagandas que estimulem o consumo 

de verduras, legumes, feijão, frutas e outros alimentos saborosos e ricos em 

nutrientes (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2008). 

 

Disponível em: http://www.obesidadeemdestaque.com/portal/18-

obesidade/36-obesidade-infantil-e-a-vida-sedentaria.html acessado em 

25/11/14  (imagem 3) 

De acordo com Povoa; Ayer; Callegaro, 2005, o consumo de alimentos 

industrializados prejudica a saúde, quando eles se tornam uma rotina de vida. 

Entretanto, a necessidade nutricional para a fabricação dos 

neurotransmissores, neurotrofinas e demais proteínas que atuam no cérebro 

não diminuem nunca. Cada célula é dependente de cerca de quarenta 

nutrientes para manter-se saudável, e quando a demanda não é satisfeita, a 

célula entra em sofrimento.  

Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos e fornecem 

energia para as atividades metabólicas e matéria prima para a formação dos 

tecidos do organismo. Uma alimentação equilibrada é capaz de fornecer ao 

organismo todos os nutrientes como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, 

água e sais minerais. Faz-se necessário entender se queremos ter saúde 

devemos ter cuidado com aquilo que ingerimos, devemos selecionar bem o tipo 

de alimentos que vamos colocar sob a nossa mesa no cotidiano. 

http://www.obesidadeemdestaque.com/portal/18-obesidade/36-obesidade-infantil-e-a-vida-sedentaria.html%20acessado%20em%2025/11/14
http://www.obesidadeemdestaque.com/portal/18-obesidade/36-obesidade-infantil-e-a-vida-sedentaria.html%20acessado%20em%2025/11/14
http://www.obesidadeemdestaque.com/portal/18-obesidade/36-obesidade-infantil-e-a-vida-sedentaria.html%20acessado%20em%2025/11/14


Estudos em todo o mundo chegaram a um modelo de ingestão 

equilibrada de alimentos, seguindo uma pirâmide alimentar, como a seguir: 

 

http://www.einstein.br/einstein-saude/nutricao/Paginas/brasil-tera-nova-

piramide-alimentar.aspx   acessado em 22/07/14  (imagem 5) 

Segundo Eisenstein (2000), desde os primeiros momentos da vida, a 

alimentação está entrelaçada com emoções, simbolismos e influências 

socioeconômicas e culturais. Crescer e se alimentar implica estabelecer 

relações, fazer escolhas, identificar-se ou não com modelos e valores 

familiares ou de outras pessoas, adaptar-se bem ou mal aos padrões 

estabelecidos e conviver com hábitos, horários e diversos estilos de vida. Na 

adolescência, a necessidade demarcar novas posições ou de se desvincular da 

família pode também se expressar por questões afetivas ou conflitos na área 

da sexualidade e que são transferidos para a alimentação. Comer demais ou 

não comer também pode significar formas inconscientes de satisfazer faltas, 

recusar controles externos ou estar na moda. Comer fora de casa é uma nova 

oportunidade de criar amizades, mas pode causar novos modismos 

alimentares. 

 Anúncios de televisão possuem intenso marketing visando estabelecer 

crenças nutricionais, atitudes e padrão de consumo da juventude (FISCHER, 

http://www.einstein.br/einstein-saude/nutricao/Paginas/brasil-tera-nova-piramide-alimentar.aspx
http://www.einstein.br/einstein-saude/nutricao/Paginas/brasil-tera-nova-piramide-alimentar.aspx


2003), por saber que essa população, ainda com seu aporte psicológico em 

formação, é susceptível a consumir aquilo que é valorizado por ela, a fim de 

sentir um pertencimento social.  Os jovens são vistos como os primeiros 

indivíduos dispostos a aceitar novas ideias, o que justifica o interesse da mídia 

em direcionar os anúncios a essa população. 

 Analisar as propagandas junto aos alunos, facilitar a compreensão dos 

apelos emocionais e psicológicos implícitos nos anúncios, bem como ajudá-los 

a identificar mensagens enganosas são algumas atitudes que podem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento da consciência crítica em relação à 

publicidade. O desenvolvimento de autonomia para realizar escolhas 

embasadas em conhecimentos sobre a importância de uma boa alimentação e 

sobre potenciais prejuízos decorrentes do consumo frequente de alguns 

produtos contribuem para que os jovens prescindam cada vez mais de 

intervenção profissional. 

 No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário de três 

porções de frutas e três porções de legumes e verduras, enfatizando a 

importância de variar o consumo desses alimentos nas refeições ao longo da 

semana (MS, 2005). 

 Os hábitos, preferências e aversões são estabelecidos nos primeiros 

anos e levados até a fase adulta, quando frequentemente as mudanças de 

hábitos encontram resistência. Incentivar a criança a comer mais frutas, 

verduras e legumes é apostar em um futuro mais saudável e assegurar a essa 

criança a capacidade de escolher melhor seu próprio alimento, uma vez que o 

excesso de oferta de alimentos poucos saudáveis continuará a fazer parte da 

sociedade moderna. 

 As pessoas de uma maneira geral, devido aos inúmeros compromissos, 

dizem que não tem tempo para fazerem uma alimentação saudável, ou seja, 

uma alimentação onde possam ingerir os nutrientes que o organismo necessita 

de uma maneira equilibrada e saudável, através da qual possam ter energia 

suficiente para as tarefas diárias. 

 Para a máquina humana funcionar bem, é necessário que conheçamos 

os seus segredos, como se fosse uma maquina de lavar roupas que tem um 

manual de instruções, assim também é nosso corpo para que ele trabalhe 

direitinho é necessário o conhecimento de como ele funciona, o que é 



aconselhável ser ingerido, a quantidade, a qualidade, como e onde nos 

alimentamos.   

Hábitos alimentares de crianças e adolescentes em idade escolar são 

influenciados pela convivência com as outras crianças e também pelas 

propagandas. Além disso, é nesta fase que os hábitos saudáveis são 

estabelecidos, sendo este, portanto, o momento de oferecer alimentos variados 

e ricos em nutrientes para proporcionar o desenvolvimento esperado da 

criança, também para que, quando ela atinja a idade adulta, saiba selecionar 

alimentos, fazendo a opção pelo saudável, adotando uma alimentação correta 

e equilibrada. A adolescência é uma fase propícia para a conscientização de 

atitudes positivas em relação à alimentação, pois nesta fase o adolescente 

assimila conceitos e conhecimentos. 

Este aprendizado pode ser natural ou informal, servindo assim para criar 

e manter bons hábitos alimentares para o resto da vida (SAMBATTI; ROGERO, 

2004). 

 A nutrição está totalmente ligada à obesidade, ou seja, se não há uma 

alimentação equilibrada, o corpo não consegue manter-se saudável. O 

equilíbrio é a questão fundamental no âmbito da qualidade de vida. No subitem 

a seguir, será abordada a questão da obesidade, falta de equilíbrio na 

alimentação e atividade física em pouca quantidade ou falta dela.  

 

3.4 Obesidade 

 A obesidade pode ser definida como o acúmulo excessivo de gordura 

corporal que compromete a saúde, e ocorre, principalmente, quando o 

consumo energético é superior ao dispêndio de energia. Tem seu início, com 

frequência, na infância, e a probabilidade de uma criança obesa desenvolver 

obesidade na vida adulta é muito maior que em crianças com gordura corporal 

normal (Mcardle; Katch; Katch, 2003). 

 Os fatores de risco para doenças degenerativas, como as 

cardiovasculares, aumentaram vertiginosamente. De acordo com estudos 

epidemiológicos, esse fato está associado aos hábitos de vida sedentária e 

alimentação inadequada, portanto a obesidade progride com características de 

epidemia em muitos países, principalmente no Brasil, de forma alarmante (DE 

ANGELIS, 2005). 



 A melhoria das condições de vida, em especial o maior acesso à 

alimentação e a diminuição do gasto diário de energia têm proporcionado um 

aumento dos índices de obesidade entre os brasileiros. 

 Silva (2011) demonstra fatores que contribuem para o aumento da 

obesidade em crianças brasileiras de baixa renda: 

 Os alimentos com maior qualidade nutricional, incluindo frutas e 

verduras, têm custo elevado para famílias de baixa renda; 

 A indústria alimentícia coloca à disposição vários alimentos com 

densidade energética aumentada, que promovem a saciedade e são 

mais palatáveis e de baixo custo; 

  O governo disponibiliza alimentos de maior teor calórico e menor poder 

nutritivo nas escolas. 

 Diante do aumento da obesidade, as práticas alimentares são 

destacadas como determinantes diretos dessa doença, e a educação 

nutricional tem sido abordada como estratégia a ser seguida para que a 

população tenha uma alimentação mais saudável e, dessa forma, um peso 

adequado. 

 

Seu corpo precisa de um suprimento regular e balanceado de 

nutrientes para ser saudável. Muitos nutrientes só podem ser obtidos 

através da comida que você ingere. Alcançar este equilíbrio traz 

enormes benefícios: uma alimentação saudável reduz o risco de 

problemas de saúde, como doenças cardíacas, certos tipos de 

câncer, obesidade, diabete tardia, pressão alta e osteoporose. 

Deutch (2003, p. 10). 

 

O perfil do ser humano moderno faz com que ele tenha no conforto 

material, sua principal razão de existir, deixando de lado a atividade física no 

seu cotidiano, tendo como consequência o aparecimento de varias doenças 

entre elas a obesidade. 

De acordo com Lopes; Marti; Aliago; Martinez, (2004), o aumento da 

prevalência da obesidade em quase todos os países durante os últimos anos, 

parece indicar uma pré-disposição ou susceptibilidade genética para a 

obesidade, sobre a qual atuam os fatores ambientais relacionados com os 

estilos de vida. Um desequilíbrio entre energia ingerida e energia gasta no 



cotidiano, por um período de tempo longo, onde a energia ingerida é maior, a 

obesidade aparecera sem demora. A modernidade tem oferecido às crianças e 

aos adolescentes inúmeras possibilidades que favorecem ao acumulo de 

gordura desenvolvendo assim a obesidade, através de alimentos 

industrializados, fast-foods, vídeos games, computadores, entre outros, que 

constituem um ambiente favorável ao surgimento da obesidade. 

 A obesidade aparece classificada como uma doença pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde) em 1997 (ANGELIS, 2003). Para se 

estabelecer se uma pessoa tem seu peso dentro dos padrões a OMS propõe 

uma classificação para o peso corporal baseado no índice de massa corporal 

(IMC = Peso Corporal (Kg) / Estatura (M²)), definida como o peso, em 

quilogramas, dividido pela altura, em metros ao quadrado (Kg/M2) 

(BOUCHARD, 2003). 

 Como classificação, o sobrepeso oscila na faixa do IMC de 25 a 29,9 

Kg/M2, e a obesidade quando o IMC for de 30 Kg/M2 ou mais. Este método é 

simples e serve de base para se avaliar a implementação de novas práticas de 

saúde pública ou outras intervenções importantes principalmente com as 

crianças e adolescentes. 

No Brasil observa-se um crescente aumento da obesidade em diferentes 

faixas etárias nas ultimas décadas, tornando-a um importante problema de 

saúde pública (Oliveira, 2000). Para Angelis (2006) a obesidade poderia ser 

definida como síndrome multifatorial que consiste em alterações fisiológicas (de 

funcionamento), bioquímica (da composição), metabólicas (modificações 

químicas que ocorrem nos seres vivos), anatômicas (estrutura corporal, 

aparência), além de alterações psicológicas e sociais, sendo caracterizada pelo 

aumento da adiposidade (acúmulo de gordura no tecido subcutâneo) e de peso 

corporal. A obesidade está associada à diminuição da qualidade de vida, uma 

vez que indivíduos obesos costumam ter maiores taxas de depressão, menor 

produtividade, menos chances no trabalho e diminuição da auto estima, 

induzindo o aparecimento de outras doenças preexistente, podendo levar à 

morte precocemente. 

Presente desde o inicio da historia do homem como um evento raro, a 

obesidade se tornou epidémica no século XX, constituindo-se em um problema 

grave de saúde publica em países desenvolvidos e em muitos países em 



desenvolvimento (MONTEIRO, 2004). De fato, inicialmente nos países 

desenvolvidos, o século XX trouxe a chamada transição nutricional, isso é, o 

surgimento de um novo perfil nutricional de populações, em que desaparece a 

desnutrição e emerge a obesidade como um problema de saúde pública, com 

todas as suas consequências e fatores relacionados. 

 Estudo realizado por Guedes e Grondin (2002), com alunos do ensino 

médio constatou que os adolescentes apresentaram elevado índice de 

percepção sobre hábitos saudáveis. Entretanto, parecem existir indícios de que 

essas percepções possam não influenciar efetivamente comportamentos 

adequados, relacionados às condutas alimentar e de prática de atividade física. 

 A conclusão é que os programas de educação física direcionada à 

saúde devem não apenas contemplar informações da importância de hábitos 

saudáveis, mas também buscar a manutenção destes hábitos no cotidiano. 

 Para Barbosa (2004), os segmentos família e escola são responsáveis 

por direcionar a criança no que se refere à adoção de um estilo de vida positivo 

mediante hábitos alimentares saudáveis e prática regular de atividades físicas. 

Neste sentido, cabe à escola e ao professor de Educação Física programar um 

currículo substancial que irá abranger todas as etapas do conhecimento teórico 

e prático, bem como coordenar o repasse destas atividades. Destaca-se que a 

intervenção da família é fundamental no que se refere a assegurar e estimular 

a criança a incorporar hábitos alimentares e prática de atividade física nos 

momentos fora da escola. 

 Matsudo e Matsudo (2000) orientam a prescrição de atividade física 

enquanto fator de prevenção de doença e melhoria da qualidade de vida. Os 

autores afirmam que os principais benefícios à saúde advindos da prática de 

atividades físicas referem-se aos aspectos antropométricos, neuromusculares, 

metabólicos e psicológicos. 

 Estudos experimentais sugerem que a prática de atividades de 

intensidade moderada atua na redução de taxas de mortalidade e de risco de 

desenvolvimento de doenças degenerativas como as enfermidades 

cardiovasculares, hipertensão, osteoporose, diabetes, enfermidades 

respiratórias, entre outras. São relatados ainda efeitos positivos da atividade 

física no processo de envelhecimento, no aumento da longevidade, no controle 

da obesidade e em alguns tipos de câncer (MATSUDO; MATSUDO, 2000). 



 Prevenir a obesidade infantil significa uma forma racional e menos 

onerosa de diminuir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis. 

Nesse sentido, a escola caracteriza-se como um local importante onde esse 

trabalho de prevenção pode ser realizado, visto que as crianças fazem pelo 

menos uma refeição diária nesse ambiente. Neste contexto, o trabalho de 

educação nutricional, aliado à promoção da atividade física, pode produzir 

hábitos mais saudáveis na população escolar, reduzindo o risco para a 

prevalência do sobrepeso e obesidade. 

 Segundo Mancini (2006), a obesidade pode ser tratada com alguns 

programas medicamentosos acompanhados de um médico, atividades físicas 

periodizadas e pelo balanço nutricional. Somente os medicamentos não 

conseguem tratar ou prevenir a doença, eles ingressam na função de ajudar o 

paciente a aderir a mudanças no seu estilo de vida.  

 A falta regular de atividade física é sem dúvida um dos fatores 

determinantes da epidemia global de excesso de peso e obesidade em todas 

as faixas etárias (MATSUDO; MATSUDO, 2006).  

 A Educação Física enquanto disciplina curricular pode auxiliar na 

incorporação de hábitos saudáveis através do repasse de informações 

referentes à alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e controle de 

peso corporal, possibilitando a eles uma melhor qualidade de vida. 

 

4- Metodologia 

 

4.1 Explicitação Metodológica 

 É neste contexto de estudo que os alunos terão a oportunidade de 

aprender os conteúdos referentes ao tema proposto para a possibilidade de 

mudança dos hábitos de vida, para que eles possam ser longevos e saudáveis. 

 Os participantes foram informados sobre a relevância da pesquisa, e da 

necessidade da participação, bem como o preenchimento do termo de 

consentimento livre e esclarecido, necessário para utilização dos dados, fotos 

na construção do estudo. (anexo2)  

 Para efetivação desta unidade de estudo referente ao projeto de 

intervenção terá como ponto de partida a aplicação do (Questionário 

Internacional de Atividade Física--IPAQ--versão curta). A partir desse ponto 



iniciaremos uma série de atividades, com aulas conceituais onde serão 

abordados os temas obesidade, alimentação, atividade física e sedentarismo 

bem como aulas práticas, durante o primeiro semestre letivo do ano 2015. 

 

 4.2 Campo de Estudo 

O campo de estudo da pesquisa é o Colégio Estadual Roberto Langer 

Junior Ensino Fundamental e Médio, situado a R: Albino Frederico Foerster - 

Alto Boqueirão, Boqueirão, Curitiba – PR, com a turma do 1°ano do ensino 

médio noturno. Durante o primeiro semestre letivo de 2015. 

 

4.3 Seleção de Sujeitos 

A escolha da turma teve por principio, sendo eles jovens na faixa etária 

entre 13 e 19 anos que exercem algum trabalho durante o período do dia, e 

estudam no período noturno, tem pouco tempo para se alimentarem de 

maneira correta e também pouco tempo para realizarem uma atividade física 

no seu cotidiano, desenvolvendo hábitos nada saudáveis nesta fase da vida 

que levarão para a vida adulta. 

 

4.3 Procedimento de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada em três momentos. 

1°- A coleta de dados se dará no inicio do projeto por meio da aplicação 

e explicação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão 

curta, é um questionário de reflexão sobre os temas do trabalho (Qualidade de 

Vida, Atividade Física, Sedentarismo).   

2°- Aulas conceituais onde serão tratados os assuntos sobre obesidade, 

alimentação e sedentarismo, e finalizando com os encontros para realização 

pratica de atividades físicas. Que se diferenciam das aulas normalmente 

ministradas e em espaços diferenciados. 

3°- O questionário será reaplicado no final das atividades do projeto, 

para verificação da mudança no estilo de vida dos alunos. (anexo1). 

 

 

 

 

 



5- Atividades 

5.1. Questionário  

 Explicação e aplicação do questionário referente à qualidade de vida dos 

alunos (duração duas aulas de 50 minutos)5.2. Alimentação Saudável 

 Objetivo: Identificar os hábitos alimentares dos alunos. 

 Descrição: Leitura do texto “O que são Alimentos Saudáveis”, com 

exposição oral pelo professor, questionando hábitos alimentares dos alunos 

levando os mesmos a refletirem e analisarem as possíveis mudanças que 

concluírem necessárias em seu cotidiano. 

 Duração: duas aulas de 50 minutos. 

 

 

 

 Disponível em: http://saude.umcomo.com.br/articulo/top-10-alimentos-mais- 

saudaveis-2037.html-     acesso em 21/11/14  (imagem 4) 

Texto Disponível em: http://www.brasilescola.com/saude-na-escola/conteudo/o-

que-sao-alimentos-saudaveis.htm   acessado em 21/11/14 

 

5.3 Pirâmide Alimentar 

 Objetivo: Identificar os diferentes tipos de pirâmides Alimentares, bem 

como a sua utilização em uma alimentação diversificada e saudável. 

 Descrição: Utilizar um breve registro histórico, da pirâmide alimentar, 

citando a criação e o seu objetivo de orientar as pessoas a terem uma 

alimentação  saudável. 

   

http://saude.umcomo.com.br/articulo/top-10-alimentos-mais-%20saudaveis-2037.html-%20%20%20%20%20acesso%20em%2021/11/14
http://saude.umcomo.com.br/articulo/top-10-alimentos-mais-%20saudaveis-2037.html-%20%20%20%20%20acesso%20em%2021/11/14
http://www.brasilescola.com/saude-na-escola/conteudo/o-que-sao-alimentos-saudaveis.htm
http://www.brasilescola.com/saude-na-escola/conteudo/o-que-sao-alimentos-saudaveis.htm


5.3.1 Criar uma história em quadrinhos que fale a respeito da pirâmide 

alimentar, e de como utiliza-la para ter uma alimentação equilibrada. 

5.3.2 Preparar uma salada de frutas com os alunos, com os ingredientes 

solicitados na aula anterior. 

 Duração: 4 aulas de 50 minutos cada. 

 

5.4 Documentário: Muito Além do Peso  

 Objetivo: Aguçar o olhar mais criterioso com relação às propagandas 

com produtos alimentícios nada saudáveis vinculadas pela mídia, direcionadas 

ao publico infantil. 

 Descrição: após assistirem o vídeo, o professor fará uma fala se 

referindo ao mesmo, dando um destaque maior aos seguintes temas 

(obesidade, doenças relacionadas à obesidade, consumismo e saúde), 

indagando aos alunos quais as percepções deles em relação ao vídeo. 

 

5.4.1Elaboração de um mural com os temas relacionados ao documentário. 

 Duração: 4 aulas de 50 minutos cada. 

5.5 SEDENTARISMO - O mal do século  

 Objetivo: Identificar o estilo de vida sedentário, bem como os riscos para 

a saúde.  

 Descrição: Vídeo reflexivo sobre o sedentarismo, e debate sobre os 

principais pontos do vídeo.   

 Duração: 2 aulas de 50 minutos cada. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=mTZRP8qQamY  acessado 

em 02/12/14 

5.6 Classificação do Lazer 

 Objetivo: Identificar qual o tipo de lazer que os alunos estão realizando. 

http://www.youtube.com/watch?v=mTZRP8qQamY


 Descrição: Refletir sobre o lazer e a importância de se ter um lazer ativo, 

com alguma atividade física. 

 Duração: 1 aula de 50 minutos. 

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=undt_W5tWZU   

acessado em 28/1114 

5.7 Encontros para o lazer ativo 

 Objetivo: Estimular os alunos para a necessidade da pratica do lazer 

ativo. 

 Descrição: Seis encontros durante o semestre, que serão realizados aos 

domingos, pela manhã, com atividades diversificadas para que possam atender 

a necessidade de todos os participantes, para que seja um ambiente 

harmonioso e prazeroso Exemplos de atividades (alongamento, caminhada, 

futebol, voleibol, basquetebol, jogos e brincadeiras).  

5.7.1 Caminhada no Parque Náutico (Duração 3 aulas de 50 minutos); 

5.7.2 Jogos e Brincadeiras (Duração 3 aulas de 50 minutos) 

5.7.3 Esportes diversificados (Duração 3 aulas de 50 minutos) 

5.7.4 Passeio ciclístico no Parque Náutico (Duração 3 aulas de 50 minutos) 

5.7.5 Caminhada na Praça Eucalipto (Duração 3 aulas de 50 minutos) 

5.7.6 Jogos e Brincadeiras (Duração 3 aulas de 50 minutos) 

 Duração: Cada encontro durará três aulas de 50 minutos, num total de 

18 aulas. 

6. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 Esta foi uma pesquisa com natureza de pesquisa aplicada; forma de 

abordagem quantitativa; de nível descritivo; com delineamento de pesquisa de 

http://www.youtube.com/watch?v=undt_W5tWZU


levantamento; com amostra não sistematizada; e com análise dos dados a 

partir de estatística descritiva. 

A coleta de dados foi feita da seguinte forma: Foi analisada uma 

determinada população jovem, composta por 20 indivíduos, 10 do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino, com idades entre 13 e 19 anos residentes na 

periferia de Curitiba, no estado do Paraná, estudantes no Colégio Estadual 

Roberto Langer Junior. 

O nível de atividade física dessa população foi determinado por meio do 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta. Todos os 

informantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para a 

sua participação na pesquisa. 

Após a implementação do Projeto, será solicitado ao final de todas as 

atividades que os alunos respondam novamente o “Questionário Internacional 

de Atividade Física (IPAQ) versão curta,” para verificar as modificações que as 

atividades proporcionaram às atividades diárias de cada um deles. 

  Após a leitura e registro das respostas, será feito uma comparação das 

mesmas, comparando o antes e depois, de cada participante.  

 Observação realizada durante todo projeto, realizada pelo professor 

coordenador PDE, anotando e analisando os pontos positivos e negativos no 

transcorrer das atividades. 

7. AVALIAÇÃO 

 Neste momento será realizada uma conversa, onde os alunos, 

envolvidos na implementação do projeto e o professor PDE, farão um balanço 

de tudo o que foi apresentado e realizado durante todo o projeto. Os momentos 

positivos e negativos desde início até o final serão analisados nesta etapa. 

Com o uso desse instrumento, busca-se detectar as opiniões e posturas dos 

participantes em relação ao desenvolvimento do projeto em todas as suas 

dimensões.  
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ANEXOS 
 

Este questionário faz parte de uma pesquisa dirigida ao curso de PDE 

”Programa de Desenvolvimento Educacional” na disciplina de Educação Física 

do Colégio Estadual Roberto Langer Junior, Ensino Fundamental e Médio de 

Curitiba, com a intenção de identificar os pontos mais relevantes das atividades 

físicas realizadas pelos alunos do 1° Ano do Ensino Médio período Noturno. Os 

dados obtidos serão usados exclusivamente para esta pesquisa.  

O intuito da realização deste questionário é o de saber que tipos de 

atividades físicas que os alunos do Colégio fazem como parte do seu dia a dia. 

Este projeto tem o objetivo de motivar e incentivar a prática de atividades para 

que possamos entender quão ativos nós somos. As perguntas estão 

relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na última 

semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir 

de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das 

suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são muito importantes. 

Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. 

Obrigado pela sua participação!  

 

ANEXOS 

Anexo 1 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – VERSÃO 

CURTA  

Nome:_______________________________________________________  

Data: ______/ _______ / ______ Idade: ______ Sexo: F (  ) M (  )  

 

Para responder as questões lembre-se que:  

 

Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal.  

 

Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 

físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal.  



Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza 

por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez.  

1A - Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 

minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de 

um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?  

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum  

1B -  Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou caminhando por dia?  

horas: ______ Minutos: _____  

 

2 A - Em quantos dias da última semana, você realizou atividades 

MODERADAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo 

pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar 

vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 

quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer 

atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA)  

dias: _____ por SEMANA ( ) Nenhum  

 

2 B - Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas 

atividades por dia?  

horas: ______ Minutos: _____  

 

3 A - Em quantos dias da última semana, você realizou atividades 

VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, 

fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar 

basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar 

no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar 

MUITO sua respiração ou batimentos do coração.  

dias:_____ por SEMANA ( ) Nenhum  

 



3 B - Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 

minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 

por dia?  

horas: ______ Minutos: _____  

  

 Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado 

todo dia, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo 

livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, 

fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo 

TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus ou 

carro.  

 

4 A - Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  

 ______horas ____minutos  

 

4 B -  Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 

semana?  

 ______horas ____minutos 

 

O IPAQ versão curta consiste em estimar o tempo semanal gasto em 

atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em diferentes contextos 

do cotidiano e ainda o tempo despendido em atividades passivas, realizadas na 

posição sentada (BENEDETTI et al., 2007). 

 A classificação dos níveis de atividade física através do IPAQ versão 

curta são as seguintes apresentadas abaixo: 

Muito Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

A.    Atividade VIGOROSA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão; ou 

B. Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por 

sessão + Atividade MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 

minutos por sessão. 

Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

A.     Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão; ou 

B.     Atividade MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 

minutos por sessão; ou 



C.     Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 150 minutos na 

semana (caminhada + atividade moderada + atividade vigorosa). 

Irregularmente Ativo: aquele que realiza atividade física, porém insuficiente 

para ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto à 

frequência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a frequência e 

a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + atividade 

moderada + atividade vigorosa). Este grupo foi dividido em dois subgrupos de 

acordo com o cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação: 

 Irregularmente Ativo A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 

recomendação quanto à frequência ou quanto à duração da atividade: 

o A.     Frequência: 5 dias na semana; ou 

o B.     Duração: 150 minutos na semana. 

 Irregularmente Ativo B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da 

recomendação quanto à frequência nem quanto à duração. 

Sedentário: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 

10 minutos contínuos durante a semana. 

 

ANEXO 2 

Pesquisa sobre Atividade Física 

Professor: Onivaldo Aparecido Zavatini 

Professor Orientador: Sergio Roberto Abrahão 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Educação 

 

Bom dia. Estamos elaborando uma pesquisa sobre a atividade física, como 

parte integrante do projeto PDE, e vimos pedir sua ajuda para que respondam 

dando suas opiniões. Os dados coletados serão analisados dando suporte à 

pesquisa. Por favor, responda a todas as questões. 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,_____________________________________________________________ 

_______________anos, juntamente com o pesquisador responsável, declaro 

ter lido o presente documento e compreendido o seu significado, que informa o 

seguinte: 

1. Estou autorizando de minha livre vontade, a participação em todas as etapas 

da pesquisa, 

2. Fui esclarecido que poderei anular a autorização para participar desta 

pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

3. Fui informado que responderei a um questionário referente a prática de 

atividades físicas realizadas por mim. 

4. Fui esclarecido que serão realizadas aulas conceituais e praticas para coleta 

de dados. 

6. Fui esclarecido que serão realizadas filmagens para coleta de dados. 

Nome do Aluno: ________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________ 

Nome do pesquisador responsável: __________________________________ 

Assinatura: ___________________________ Data ___/___/________  

 

 


