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Resumo  
 

Esta Unidade didática, intitulada “Sobrepeso e 
Obesidade: Uma proposta de Educação Nutricional” 
apresenta como tema de pesquisa a “Obesidade na 
Adolescência, Educação Nutricional  e  o  Papel  da  
Escola  na Prevenção.” Tem como objetivo, 
esclarecer  por  meio  do  conhecimento  científico  
sobre  a  importância  da alimentação  adequada  
aliada  à  prática  regular  de  atividade  física  na  
prevenção  e controle da obesidade. Nessa 
perspectiva, as principais ações serão: Identificar os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre a relação 
entre obesidade, sobrepeso e alimentação; 
problematizar questões relacionadas aos 
conhecimentos prévios para introduzir os 
conhecimentos científicos; por meio de leituras, 
debates, vídeos, pesquisas e experimentos 
provocar uma reflexão que possibilitem discussões 
e tomada de decisões por parte dos alunos com 
relação à obesidade na adolescência e  à  
educação  nutricional,  aliados  a prática desportiva.  
Assim, mostrar a importância da alimentação 
saudável e da prática de atividades físicas na 
prevenção e combate à obesidade e ao sobrepeso 
na adolescência. Será desenvolvido com alunos do 
8º ano do ensino fundamental, em encontros 
semanais, perfazendo um total de 32 horas de 
atividades em sala de aula.  

Palavras-chave Educação Nutricional, obesidade na adolescência, 
prevenção. 

Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público Alvo Alunos do 8º ano.  

 



 
O ambiente escolar é um espaço importante para a construção de novas práticas 

e atitudes, e ao mesmo tempo, local de aquisição de conhecimentos científicos e 

técnicos que orientam, junto com a família, o comportamento social. Torna-se um 

ambiente privilegiado para trabalhar a obesidade e o sobrepeso em adolescentes, já 

que o aumento da obesidade e/ou pessoas com sobrepeso vem aumentando em níveis 

alarmantes. 

Diante dessas considerações, elaborou-se este material de Intervenção 

Pedagógica, na forma de “Unidade Didática” que tem como proposta esclarecer por 

meio do conhecimento científico sobre a importância da alimentação adequada aliada à 

prática regular de atividade física na prevenção e controle da obesidade. 

Os encaminhamentos metodológicos presentes nessa Unidade Didática estão 

direcionados aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual do 

campo Adélia Rossi Arnaldi-EFM.  

O material foi dividido em 7 etapas, relacionadas abaixo :  

1ª Etapa: Abordará os conhecimentos prévios que os alunos têm a respeito de 

uma alimentação saudável, bem como seus hábitos de vida. Assim, problematizar 

questões relacionadas aos conhecimentos prévios para introduzir os conhecimentos 

científicos. Para essa unidade foram previstas 04 aulas, sendo 02 aulas destinadas a 

um café da manhã investigativo e 02 aulas destinadas a preenchimento e análise de 

resultados de um questionário diagnóstico de hábitos alimentares.  

2ª Etapa: Enfocará os diversos grupos de alimentos por meio da pirâmide 

alimentar. Abordando assim, alguns conceitos de boa alimentação.  Para essa etapa 

foram previstas 04 aulas com atividades que possibilitam a participação ativa do 

educando, como, produção de uma super pirâmide, cartazes, vídeos e debates.  

3ª Etapa: Destacará os grupos de alimentos e a sua função no organismo 

humano. A intenção é que o aluno obtenha conhecimentos suficientes a respeitos da 

classificação dos alimentos de acordo com a sua função, compreendendo que nenhum 

 



alimento isoladamente contém todos os nutrientes e a melhor maneira de obter uma 

alimentação saudável é incluir todos os alimentos, porém seguindo os conceitos 

aprendidos com a pirâmide alimentar. Essa etapa será desenvolvida em 05 aulas. Com 

pesquisas orientadas, construção de cartazes, debates e atividades experimentais que 

levem o educando a refletir sobre os nutrientes presentes em alguns dos alimentos.  

4ª Etapa: Abordará o conceito de calorias, inserindo a obesidade causada pela 

má alimentação, o sedentarismo e ainda debater questões como a influência da mídia 

na alimentação dos brasileiros, a quantidade de açúcar e gorduras que há embutido em 

alguns alimentos e algumas doenças que são desenvolvidas devido a má alimentação. 

Para essa etapa foram destinadas 07 aulas. Serão utilizados como instrumentos 

metodológicos, trechos de filme/documentário, pesquisas orientadas, palestra com 

nutricionistas, reflexões e debates.  

5ª Etapa: Abordará a relação entre a boa alimentação, aliada a atividade física, 

como forma de prevenção à obesidade. Nessa etapa, possibilitará a 

interdisciplinaridade com os professores de Educação Física e Matemática, que 

auxiliarão no diagnóstico de sobrepeso e obesidade conforme os padrões 

internacionais, por meio do cálculo de índice de Massa Corporal (IMC) dos alunos. E 

ainda abordará a Pirâmide da Atividade Física. Para essa etapa estão previstas 06 

aulas.  

6ª Etapa: Destinada a socialização das atividades desenvolvidas, com 

montagem de painéis explicativos no pátio da escola sobre os efeitos de uma má 

alimentação e do sedentarismo e orientações de como deve ser uma alimentação 

saudável. Para essa etapa estão previstas 03 aulas.    

7ª Etapa: Produção dos alunos de um documentário com as informações 

apreendidas com o uso de um dispositivo móvel e com a análise dos conteúdos 

aprendidos e debatidos em sala e além dela, O documentário terá como tema “As 

vantagens da boa alimentação saudável, aliadas a atividade física, em busca de uma 

vida saudável”.  Para essa atividade estão previstas 03 aulas.  

Para concluir, haverá as orientações metodológicas, já que esse material didático 

pode constituir-se como um instrumento de pesquisa para professores da Rede 

Estadual de Educação do Estado do Paraná que queiram trabalhar essa temática. 



  

 

 

 

 

 

Atividade 1-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 – Imagem ilustrativa: Café da manhã  
Fonte: GABRIEL, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª ETAPA 

INVESTIGAÇÃO DOS HÁBITOS 

ALIMENTARES 

 
 

Vamos tomar o café da manhã? 

 Dos alimentos que estão no cardápio, quais te agradam mais? 

 Quais alimentos você escolheu para esse café da manhã? 

 Normalmente, o que você come no café da manhã? 

CARDÁPIO 

 Pão francês 

 Pão de forma integral 

 Bolacha de água e sal 

 Bolacha de maisena 

 Bolacha recheada 

 Bolo de cenoura com 
cobertura de chocolate 

 Bolo de chocolate 

 Pastel de carne 

 Pão de queijo 

 Frutas 

 Iogurte 

 Suco de laranja 

 Leite 

 Refrigerante 

 Achocolatado 

 Margarina 

 Requeijão 



Observem as sobras de alimentos que ficaram sobre a mesa e responda:  

 

a) Quais alimentos foram mais consumidos? E os menos consumidos? 

b) Os alimentos mais consumidos, em sua opinião, são os mais saudáveis? 

Explique. 

c) Em sua opinião, como deve ser uma alimentação saudável? 

d) Quais as consequências de uma má alimentação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTE: COMO ESTÁ SUA 

ALIMENTAÇÃO? 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

ATIVIDADE 1 

 
Vamos iniciar a implementação oferecendo um café da manhã para os alunos 

participantes do projeto. Na mesa estarão disponíveis todos os grupos de 

alimentos. Por meio da observação e registro escrito respondido pelos próprios 

alunos faremos um levantamento prévio de como é a alimentação deles. 

Esperamos assim verificar se há uma preocupação em escolher os alimentos 

mais saudáveis ou apenas seguem os hábitos normais de alimentação.  Na 

sequência aplicaremos um teste elaborado pelo Ministério da Saúde para 

diagnosticar como são os hábitos alimentares da turma.  



Atividade 2 - Questionário para diagnosticar os seus hábitos alimentares, retirado do 

guia alimentar do Ministério da Saúde.  Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf. 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Se você achar que mais de uma resposta está certa, escolha a que você mais 

costuma fazer quando come. 

 Lembre-se: responda o que você realmente come, e não o que gostaria ou acha 

que seria melhor. 

 Escolha só UMA resposta. Vamos começar! 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1- Qual é, em média, a quantidade de frutas (unidade/fatia/pedaço/copo de suco 

natural) que você come por dia? 

a. ( ) Não como frutas, nem tomo suco de frutas natural todos os dias 

b. ( ) 3 ou mais unidades/fatias/pedaços/copos de suco natural 

c. ( ) 2 unidades/fatias/pedaços/copos de suco natural 

d. ( ) 1 unidade/fatia/pedaço/copo de suco natural 

2- Qual é, em média, a quantidade de legumes e verduras que você come por dia? 

Atenção! Não considere nesse grupo os tubérculos e as raízes (veja pergunta 4). 

a. ( ) Não como legumes, nem verduras todos os dias 

b. ( ) 3 ou menos colheres de sopa 

c. ( ) 4 a 5 colheres de sopa 

d. ( ) 6 a 7 colheres de sopa 

e. ( ) 8 ou mais colheres de sopa 

3- Qual é, em média, a quantidade que você come dos seguintes alimentos: feijão de 

qualquer tipo ou cor, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja, fava, sementes ou castanhas? 

a. ( ) Não consumo 

b. ( ) 2 ou mais colheres de sopa por dia 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf


c. ( ) Consumo menos de 5 vezes por semana 

d. ( ) 1 colher de sopa ou menos por dia 

4 - Qual a quantidade, em média, que você consome por dia dos alimentos listados 

abaixo? 

a. Arroz, milho e outros cereais (inclusive os matinais);mandioca/macaxeira/aipim, cará 

ou inhame; macarrão e outras massas; batata-inglesa, batata-doce, batata-Baroa ou 

mandioquinha: _______________________ colheres de sopa. 

b. Pães: ____________________unidades/fatias 

c. Bolos sem cobertura e/ou recheio: __________________fatias 

d. Biscoito ou bolacha sem recheio: ________________unidades 

Para saber o número de porções consumidas, divida essas quantidades pelo 

equivalente a 1 porção, conforme o exemplo: 

 

 

 

Cálculo: 

 

 

 

 Quantidade que 
você consome 

Equivalente 
a 1 porção 

Número de porções 
consumidas 

a Colher de sopa 3  colheres de sopa 9 ÷ 3 = 3 

b Unidades/fatias 1 unidade/2 fatias 4 ÷ 2 = 2 

c Fatias 1 fatia 0 ÷ 1 = 0 

d Unidades 6 unidades 6 ÷ 6 = 1 

 

SOMA DAS PORÇÕES CONSUMIDAS = 3+2+0+1= 6 porções 

 

Seu cálculo: 

 

 

Número de porções 

consumidas 

Equivalente a 1 

porção 

Quantidade que 

você consome 



 Quantidade que 
você consome 

Equivalente 
a 1 porção 

Número de porções 
consumidas 

a Colher de sopa 3  colheres de sopa  

b Unidades/fatias 1 unidade/2 fatias  

c Fatias 1 fatia  

d Unidades 6 unidades  

 

 

SOMA DAS PORÇÕES CONSUMIDAS = ____+____+____+____= ____ porções 

 

5 - Qual é, em média, a quantidade de carnes (gado, porco, aves, peixes e outras) ou 

ovos que você come por dia? 

a. ( ) Não consumo nenhum tipo de carne 

b. ( ) 1 pedaço/fatia/colher de sopa ou 1 ovo 

c. ( ) 2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou 2 ovos 

d. ( ) Mais de 2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou mais de 2 ovos 

6 - Você costuma tirar a gordura aparente das carnes, apele do frango ou outro tipo de 

ave?          a. ( ) Sim          b. ( ) Não            c. ( ) Não como carne vermelha ou frango 

7 – Você costuma comer peixes com qual frequência? 

a. ( ) Não consumo 

b. ( ) Somente algumas vezes no ano 

c. ( ) 2 ou mais vezes por semana 

d. ( ) De 1 a 4 vezes por mês 

8 - Qual é, em média, a quantidade de leite e seus derivados(iogurtes, bebidas lácteas, 

coalhada, requeijão, queijos e outros) que você come por dia? 

(Pense na quantidade usual que você consome: pedaço, fatia ou porções em colheres de sopa 

ou copo grande (tamanho do copo de requeijão) ou xícara grande, quando for o caso).  

a. ( ) Não consumo leite, nem derivados (vá para a questão 10) 

b. ( ) 3 ou mais copos de leite ou pedaços/fatias/porções 

c. ( ) 2 copos de leite ou pedaços/fatias/porções 



d. ( ) 1 ou menos copos de leite ou pedaços/fatias/porções 

9-Que tipo de leite e seus derivados você habitualmente consome? 

a. ( ) Integral         b. ( ) Com baixo teor de gorduras (semidesnatado, desnatado ou 

light) 

10- Pense nos seguintes alimentos: frituras, salgadinhos fritos ou em pacotes, carnes 

salgadas, hambúrgueres, presuntos e embutidos (salsicha, mortadela, salame, linguiça 

e outros). Você costuma comer qualquer um deles com que frequência? 

a. ( ) Raramente ou nunca 

b. ( ) Todos os dias 

c. ( ) De 2 a 3 vezes por semana 

d. ( ) De 4 a 5 vezes por semana 

e. ( ) Menos que 2 vezes por semana 

11- Pense nos seguintes alimentos: doces de qualquer tipo, bolos recheados com 

cobertura, biscoitos doces, refrigerantes e sucos industrializados. Você costuma comer 

qualquer um deles com que frequência? 

a. ( ) Raramente ou nunca 

b. ( ) Menos que 2 vezes por semana 

c. ( ) De 2 a 3 vezes por semana 

d. ( ) De 4 a 5 vezes por semana 

e. ( ) Todos os dias 

12-Qual tipo de gordura é mais usado na sua casa para cozinhar os alimentos? 

a. ( ) Banha animal ou manteiga 

b. ( ) Óleo vegetal como: soja, girassol, milho, algodão ou canola 

c. ( ) Margarina ou gordura vegetal 

13-Você costuma colocar mais sal nos alimentos quando já servidos em seu prato? 

a. ( ) Sim   b. ( ) Não 

14 – Pense na sua rotina semanal: quais as refeições você costuma fazer 

habitualmente no dia? 



(Assinale no quadro abaixo as suas opções. Cada item vale um ponto, a pontuação final será a 

soma deles). 

 Não (0) Sim (1) 

Café da manhã   

Lanche da manhã   

Almoço   

Lanche ou café da tarde   

Jantar ou café da noite   

Lanche antes de dormir   

PONTUAÇÃO   

 

15- Quantos copos de água você bebe por dia? Inclua no seu cálculo sucos de frutas 

naturais ou chás (exceto café, chá preto e chá mate). 

a. ( ) Menos de 4 copos 

b. ( ) 8 copos ou mais 

c. ( ) 4 a 5 copos 

d. ( ) 6 a 8 copos 

16- Você costuma consumir bebidas alcoólicas (uísque, cachaça, vinho, cerveja, 

conhaque, etc.) com qual frequência? 

a. ( ) Diariamente 

b. ( ) 1 a 6 vezes na semana 

c. ( ) Eventualmente ou raramente (menos de 4 vezes ao mês) 

d. ( ) Não consumo 

17- Você faz atividade física REGULAR, isto é, pelo menos30 minutos por dia, todos os 

dias da semana, durante o seu tempo livre? 

(Considere aqui as atividades da sua rotina diária como o deslocamento a pé ou de bicicleta 

para o trabalho, subir escadas, atividades domésticas, atividades de lazer ativo e atividades 

praticadas em academias e clubes. Os 30 minutos podem ser divididos em 3 etapas de 10 

minutos). 

a. ( ) Não                         b. ( ) Sim                         c. ( ) 2 a 4 vezes por semana 



18 – Você costuma ler a informação nutricional que está presente no rótulo de 

alimentos industrializados antes de comprá-los? 

a. ( ) Nunca 

b. ( ) Quase nunca 

c. ( ) Algumas vezes, para alguns produtos 

d. ( ) Sempre ou quase sempre, para todos os produtos 

 

 

 

 

 

      

1 a) 0 b)3 c) 2 d) 1  

2 a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

3 a) 0 b) 3 c) 1 d) 2  

4 Soma das Porções                           Pontuação Final 

 

 

0                                                                  0 

< 3                                                               1 

3 – 4,4                                                         2 

4,5 – 7,5                                                      3 

>7,54 

5 a) 1 b) 2 c) 3 d) 0  

6 a) 3 b) 0 c) 2   

7 a) 0 b) 1 c) 3 d) 2  

8 a) 0 b) 3 c) 2 d) 1  

9 a) 1 b) 3    

10 a) 4 b) 0 c) 2 d) 1 e) 3 

11 a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) 0 

12 a) 0 b) 3 c) 0   

13 a) 0 b) 3    

14 Soma das Porções  Pontuação Final 

AGORA VOLTE ÀS SUAS RESPOSTAS E SOME 

SUA PONTUAÇÃO: 



< 3 0 

3 - 4  2 

5 - 6 3 

15 a) 0 b) 3 c) 1 d) 2  

16 a) 0 b) 1 c) 2 d) 3  

17 a) 0 b) 3 c) 2   

18 a) 0 b) 1 c) 2 d) 3  

 

QUAL FOI A SOMA QUE OBTEVE? 

                                             Anote aqui  

 

Atividade 3 - Confira nos slides como está sua alimentação segundo o Guia de 

Alimentação do Ministério da Saúde e anote abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 - De acordo com os resultados que vocês obtiveram, vamos analisar em 

forma de gráficos, como está a alimentação da sala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construa o gráfico dos resultados da turma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS-  

ATIVIDADE 2, 3 e 4 

 
Nessa atividade os alunos receberão individualmente uma folha contendo as 18 

questões sobre seus hábitos alimentares. Após responderem as 18 questões, 

somarão os pontos equivalentes a cada resposta e por final darão o resultado do 

teste. A tabela com a pontuação de cada questão será mostrada por meio de 

slides utilizando o data show. Os resultados de cada grupo de pontuação também 

serão apresentados por meio de slides. Conforme o exposto abaixo: 

 

RESPOSTAS: 

• Até 28 pontos: Você precisa tornar sua alimentação e seus hábitos de vida mais 

saudáveis! Dê mais atenção à alimentação e atividade física. Verifique os10 

Passos para uma Alimentação Saudável e adote-os no seu dia-a-dia. Para iniciar, 

escolha aquele que lhe pareça mais fácil, interessante ou desafiador e procure 

segui-lo todos os dias. 

• 29 a 42 pontos: Fique atento com sua alimentação e outros hábitos como 

atividade física e consumo de líquidos. Verifique nos 10 Passos para uma 

Alimentação Saudável qual (is) deles não faz (em) parte do seu dia-a-dia, adote-

o(s) na sua rotina! 

• 43 pontos ou mais: PARABÉNS! Você está no caminho para o modo de vida 

saudável. Mantenha um dia-a-dia ativo e verifique os 10 Passos para uma 

Alimentação Saudável. Se identificar algum que não faz parte da sua rotina, 

adote-o. 

A pontuação final de cada aluno será anotada no próprio questionário e também 

no quadro de giz, para serem tabulados. Na sequência, utilizando a tabulação, os 

alunos construirão um gráfico em papel Kraft apresentando os resultados da 

turma. Esse gráfico será utilizado no final da implementação, quando formos 

apresentar os resultados para a comunidade escolar.  

 

 

 

 



Atividade 5 – Vamos conhecer os 10 Passos de uma alimentação saudável, 

sugeridas na atividade anterior?  Dividam-se em cinco grupos, acessem o endereço 

eletrônico 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf>

e pesquisem e ilustrem quais são os dez passos para uma alimentação saudável. Cada 

grupo deverá fazer um cartaz contendo dois passos. No final colocaremos no mural da 

escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 6– Comer ou não comer? 

Assista ao vídeo “Dieta Saudável” disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4 e responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTE AQUI OS DOIS PASSOS ESCOLHIDOS POR SEU GRUPO 

Quais alimentos são 

aconselhados pelo anjinho? 

Quais as vantagens da boa 

alimentação citadas pelo 

anjinho?  

Quais alimentos são 

aconselhados pelo diabinho? 

Quais as vantagens da boa 

alimentação citadas pelo 

diabinho?  

 

Entre os personagens do vídeo, um deles fala 

sobre doenças causadas pela má alimentação? 

Quais são essas doenças? 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Imagem ilustrativa: Grupos de alimentos 
Fonte: GABRIEL, 2014 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

ATIVIDADES 5 e 6 

Para a atividade 5 será sorteado dois números de 1 a 10 para as equipes, cada 

equipe já com seus dois números, pesquisarão os dez passos de uma dieta 

saudável, no laboratório de informática e farão um cartaz ilustrando dois passos 

sorteados anteriormente. Esses cartazes serão utilizados no final da 

implementação quando formos montar um mural dos resultados no pátio do 

colégio. 

Na atividade 6 será exibido na TV  multimídia um vídeo denominado “Dieta 

Saudável” disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4, com 

duração de 6m e 14s. O vídeo é um desenho animado mostrando uma pessoa 

fazendo compra no supermercado e recebendo “palpites” de um diabinho e de 

um anjinho. Após a exibição, os alunos responderão questões reflexivas da 

temática apresentada.  

 

VALE A PENA SABER 

Nenhum alimento isoladamente 
contém todos os nutrientes, a 
melhor maneira de assegurar 
uma dieta saudável é incluir 

uma ampla variedade de 
alimentos nas refeições diárias, 

evitar sal em excesso, 
alimentos ricos em gordura 

saturada e colesterol, consumir 
doces com moderação, incluir 
mais cereais integrais, frutas e 

verduras na dieta (ricos em 
fibras, vitaminas e minerais). 

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


 

 

 

 

 

 

Atividade 1 – Preencha o esqueleto da pirâmide alimentar abaixo com figuras de 

alimentos, de acordo com o seu atual consumo diário. As figuras podem ser recortadas 

de revistas ou desenhadas. 

 

 

 

Responda: 

a) Qual foi o alimento que colocou na ponta da pirâmide? Por quê? 

b) Quais alimentos você colocou na base da pirâmide? Por quê?  

 

NÃO ESQUEÇA! 

 

Na base da pirâmide 

você deve colocar os 

alimentos que consome 

em maior quantidade. 

Vá afinando, para os 

alimentos que ingere 

pouco. 

 

 

2ª ETAPA 

TRABALHANDO COM PIRÂMIDE 

ALIMENTAR 
 



Atividade 2 - Na TV Multimídia assista dois vídeos o primeiro intitulado “Como funciona 

a pirâmide” disponível no endereço eletrônico: 

<www.youtube.com/watch?v=Wettwdb6dMY> e o segundo vídeo “Aprenda a comer” no 

endereço <http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ> . E responda: 

 

a) Para que serve a pirâmide alimentar? 

b) Como é dividido a pirâmide alimentar? 

c) Quais os grupos de alimentos que compõe a pirâmide alimentar? Dê dois 

exemplos de alimentos de cada grupo. 

 

Atividade 3 – Hora da brincadeira. No laboratório de informática, acesse o endereço 

eletrônico <http://iguinho.com.br/zuzu/diversao_piramide.html> e vamos brincar no 

“Jogo da pirâmide alimentar”.  

 

Atividade 4: Agora que você já sabe, como deve serpreenchida a pirâmide alimentar, 

seguindo os conceitos de uma dieta saudável, então vamos refazê-la coletivamente. 

Dessa vez, será uma “superpirâmide”. Vamos construí-la para colocar em exposição no 

pátio da escola. 

 

 

Figura 3 – Imagem ilustrativa: Pirâmide alimentar 
Fonte: http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=814&evento=3 
 

LEMBRETE! 

  

Recorte as imagens dos 

alimentos em revistas, 

para montarmos nossa 

super pirâmide. 

  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wettwdb6dMY
http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ
http://iguinho.com.br/zuzu/diversao_piramide.html
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=814&evento=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS - 2ª ETAPA 

 
Para a atividade 1 dessa segunda etapa será distribuído um esqueleto de 

pirâmide alimentar e imagens de alimentos consumidos no dia a dia. Pediremos 

que os alunos preencham-na de acordo com o que consomem. Ou seja, na parte 

maior alimentos que consomem em maior quantidade e na parte menor alimentos 

que raramente consomem. Logo após a realização dessa atividade será explicado 

que as divisões de tamanhos diferentes dentro da pirâmide representam a 

quantidade de certos alimentos que devemos comer diariamente, na base da 

pirâmide estão os alimentos que devemos comer todos osdias. Ou seja, a base da 

pirâmide apresenta alimentos do grupo dos carboidratos, sendo que logo acima 

temos o grupo dos minerais, vitaminas e fibras, representadas pelas frutas, 

verduras e legumes; seguidos, no terceiro nível, pelo grupo das proteínas e sais 

minerais, ao qual pertence o leite e seus derivados, as carnes e os feijões; e no 

topo da pirâmide temos o grupo dos lipídios, cujo consumo deve ser moderado e 

requer uma atenção especial, por fornecer grande quantidade de gorduras e 

poucos nutrientes (HOMECAREPLUS, 2007). 

A atividade 2 se iniciará com a exibição de dois vídeos: o primeiro intitulado 

“Como funciona a pirâmide” disponível no endereço eletrônico: 

<www.youtube.com/watch?v=Wettwdb6dMY> e o segundo vídeo “Aprenda a 

comer” no endereço <http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ>, que 

explicam a divisão da pirâmide, segundo a função de cada um. O objetivo dessa 

atividade é apresentar a função dos alimentos reguladores, construtores e os 

energéticos e ainda mostrar como deve ser uma pirâmide alimentar segundo os 

conceitos de alimentação saudável.  

Para concluir essa etapa será construído um esqueleto de uma grande 

pirâmide, e coletivamente os alunos colocarão as figuras dos alimentos recortados 

de revistas. Essa “superpirâmide” será fixada nos murais da escola no final da 

implementação, juntamente com as demais produções dos alunos.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wettwdb6dMY
http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ


 

 

 

 

 

 

Atividade 1– Assista ao vídeo “Nutriamigos - É só você provar” Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=wv4kThJxKxQ>.  Responda: 

 

a) Quais alimentos conversam com a menina? 

 

b) Quem são os Nutriamigos? 

 

c) Qual a função de cada Nutriamigo?   

 

 

Atividade 2: Você observou nos vídeos que a pirâmide alimentar é composta por 

quatro grupos principais de alimentos: carboidratos, vitaminas, lipídios e proteínas. Há 

ainda dois grupos importantes, pouco citados, a água e os sais minerais. Esses grupos 

foram classificados de acordo com a sua função no organismo.  No laboratório de 

informática pesquise a função de cada grupo de alimentos. Não se esqueça de colocar 

exemplos de alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª ETAPA 

INSERINDO CONCEITOS 
 

CARBOIDRATOS 

http://www.youtube.com/watch?v=wv4kThJxKxQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAMINAS 

PROTEÍNAS  

LIPÍDIOS  

ÁGUA 



 

 

 

 

 

 

 

 

AMARRANDO O ASSUNTO 
CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS QUANTO À FUNÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: (VALLE, 2004, p. 120). 
 

 
Atividade 3–Dividam-se em cinco equipes. Cada equipe fará um cartaz ilustrativo de 

um dos grupos de alimentos. Caprichem, esses cartazes serão utilizados em nosso 

mural no final da implementação.  

 

Atividade 4 – Aprendendo com experimentos. As próximas quatro atividades vocês 

realizarão também em equipes. O objetivo será identificar nos alimentos alguns dos 

SAIS MINERAIS 

ALIMENTOS ENERGÉTICOS 

Representados pelos lipídios e pelos 

carboidratos. Responsáveis pelo 

fornecimento de energia ao nosso 

organismo.  

 

ALIMENTOS CONSTRUTORES 

Representados pelas proteínas.  

Responsáveis pela formação do 

organismo, realizando crescimento e 

substituindo as perdas que sofre.  

 

ALIMENTOS REGULADORES 

Representados pelas vitaminas e sais minerais. 

Responsáveis pela regulação das reações químicas 

que ocorrem dentro das células e do material 

intercelular.  



nutrientes que estudamos acima. Para cada prática realizada vocês deverão preencher 

um relatório por equipe, conforme modelo abaixo.  

 

RELATÓRIO DE PRÁTICA DE LABORATÓRIO 

 

Identificação dos componentes da 

equipe 

Nome _____________________ nº____ 

Nome _____________________ nº____ 

Nome _____________________ nº____ 

Nome _____________________ nº____ 

Nome _____________________ nº____ 

Nome _____________________ nº____ 

 

Título da Prática  

 

 

 

Objetivos  

 

 

 

Material e Reagentes  

 

 

 

Procedimentos  

 

 

Conclusão  

 

 

 



Experimento 1 – IDENTIFICAÇÃO DE LIPÍDIOS (GORDURAS) NOS ALIMENTOS 

 

Objetivo: Identificação da presença de lipídios em determinados alimentos. 

Materiais e reagentes: Pedaços de tecido claro cortados em quadros de 

aproximadamente 10 cm; 50 g de margarina; 50 mL de óleo vegetal (soja, girassol, 

canola, entre outros); 50 mL de azeite; 50 g de semente de amendoim; 50 g de 

castanha do Pará; cotonetes. 

Procedimentos: Embeba os cotonetes nos alimentos citados, em seguida passe-os 

nos pedaços de tecido (cada alimento em um pedaço de tecido diferente), no caso 

específico do amendoim e da castanha do Pará, envolva-as com o tecido e macere 

para extrair óleo. Deixe os tecidos secarem e observe o que aconteceu.  

 

Experimento 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS 

 

Objetivo: Identificação da presença de proteínas em determinados alimentos. 

Materiais e reagentes: Tubo de ensaio; Bico de Bunsen; Solução de hidróxido de 

sódio; Solução de sulfato de cobre; Estante para tubo de ensaio; Suspiro; Suco de 

limão; Clara de ovo; Leite; Gelatina de abacaxi; Água. 

Procedimentos: Numerar os tubos de ensaio; Colocar os alimentos dentro dos tubos 

de ensaio; No primeiro tubo colocar suco de limão; No segundo tubo, suspiro; No 

terceiro tubo, clara de ovo; No quarto tubo, leite. No quinto tubo de ensaio, água. 

Adicione 5 gotas de solução de hidróxido de sódio em cada tubo de ensaio; Adicione 5 

gotas de sulfato de cobre em todos os tubos de ensaio; Aqueça cada tubo com o bico 

de Bunsen até entrar em ebulição; Após entrar em ebulição voltar os tubos para o 

suporte próprio.  

 

Experimento 3 - IDENTIFICAÇÃO DO CARBOIDRATO 

 

Objetivo: Identificação da presença de carboidrato em determinados alimentos. 

 



Materiais e reagentes: Bolacha; Pão; Água; Leite; Gelatina; Limão; Poncã; Arroz; 

Batata; Suspiro; Carne; Solução de Lugol; Placas de Petri ou vidro relógio; Conta-gotas. 

 

Procedimentos: Organizar os alimentos em vidro relógio; Nomear todos os vidros com 

os respectivos nomes dos alimentos; Com o conta gotas pingar uma gota de solução de 

Lugol em todos os alimentos; De acordo com a coloração obtida, identificar quais 

alimentos possuem maior quantidade de carboidratos em sua composição.  

 

Experimento 4 - IDENTIFICAÇÃO DA VITAMINA C 

 

Objetivo: Identificação da presença de Vitamina C em determinados alimentos. 

 

Materiais e reagentes: Três tubos de ensaio contendo suco de laranja (um feito no dia 

anterior, outro feito duas horas antes e o terceiro feito no momento); Dois tubos de 

ensaio contendo suco de couve (um contendo suco de couve cozida e outro suco de 

couve crua); Dois tubos de ensaio contendo suco de salsa (em um salsa cozida, e no 

outro suco de salsa crua); Um comprimido de vitamina C efervescente; Tintura de Iodo 

(lugol) a 2%; Uma solução aquosa de amido ou farinha de trigo (feito com 200mL de 

água e uma colher de chá de amido); Um recipiente de 1 L e vários copos 

transparentes. 

 

Procedimentos: Dissolver um comprimido efervescente em 500 mL de água; 

Acrescentar no recipiente mais500 mL de água; Colocar 5mL da solução de vitamina C 

em um tubo de ensaio; Colocar  20 mL de solução de amido em 9 copos transparentes; 

Adicionar em cada copo os sucos preparados, no oitavo copo adicionar o 5 mL de 

solução de vitamina C e no último copo somente a solução de amido; Acrescentar gotas 

de iodo em todos os copos até a solução ficar azul; Contar as gotas de iodo que está 

sendo colocada em cada copo.  Se houver dúvidas para montar a prática. Verifique o 

passo a passo no endereço eletrônico: 

<http://www.youtube.com/watch?v=jaLDCs2w-TY> 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jaLDCs2w-TY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS - 3ª ETAPA 

 
Essa etapa iniciará com a exibição de um vídeo intitulado “Nutriamigos - É 

só você provar” Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=wv4kThJxKxQ.  

O objetivo é inserir os conceitos e funções de cada grupo de alimentos, ou seja, 

que os alunos se familiarizarem com os grupos dos carboidratos, lipídios, 

vitaminas, proteínas e sais minerais. E os consiga relacionar com alimentos 

ingeridos no dia a dia.  

A segunda atividade é destinada ao saber mais elaborado. Será realizado 

no laboratório de informática e em sala de aula, objetivando no final dessa 

atividade que os alunos tenham compreendido a função exercida por cada um dos 

diferentes alimentos em nosso corpo, bem como, dos nutrientes neles presentes e 

a sua importância para a manutenção de uma boa saúde. 

A terceira atividade é um complemento da anterior, os alunos de posse das 

informações pesquisadas no laboratório de informática, produzirão um cartaz 

explicativo sobre os grupos de alimentos. Para tanto, se dividirão em cinco grupos, 

os quais serão enumerados de 1 a 5, o grupo 1  pesquisará sobre os carboidratos; 

o grupo 2 os lipídios, o grupo 3 as proteína, o grupo 4 as vitaminas e o grupo 5 os 

sais minerais e a água. 

Após pesquisa e construção dos cartazes, deverão ainda socializar o 

conhecimento com os demais alunos. 

A quarta atividade foi destinada aos experimentos. Foram selecionados 

quatro experimentos que identificam alguns nutrientes em determinados alimentos. 

Essas atividades serão realizadas em equipes e desenvolvidas com a mediação da 

professora. Em todos os experimentos as equipes preencherão um relatório de 

prática de laboratório, inserindo o objetivo, os materiais, o desenvolvimento e os 

resultados do experimento. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wv4kThJxKxQ


 

 

 

 

 

 

Atividade 1: Anote na ficha abaixo todos os alimentos que você ingerir na escola, 

durante uma semana. Iniciando na segunda feira.  Não esqueça, você deve anotar 

inclusive as balas e chicletes.  

Observação: A última coluna de calorias não deve ser preenchida nesse 

momento.  

 

SEGUNDA FEIRA 

ALIMENTOS Quantidade Calorias 

   

   

   

   

   

   

   

TERÇA FEIRA 

ALIMENTOS Quantidade Calorias 

   

   

   

   

   

   

 

 

4ª ETAPA 

CONTANDO CALORIAS 
 



QUARTA FEIRA 

ALIMENTOS Quantidade Calorias 

   

   

   

   

   

   

QUINTA FEIRA 

ALIMENTOS Quantidade Calorias 

   

   

   

   

   

   

SEXTA FEIRA 

ALIMENTOS Quantidade Calorias 

   

   

   

   

   

   

 

 

Atividade 2: No laboratório de informática, pesquise o valor calórico dos alimentos 

ingeridos e anote os valores na última coluna da ficha da atividade anterior.  Não se 

esqueça de observar a quantidade e o valor calórico. Por exemplo:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGORA RESPONDA: 

 

a) Quantas calorias você ingeriu na segunda feira enquanto estava no colégio? 

 

b) E na terça?  

 

c) E o total de calorias da semana, qual foi?  

 

 

 

Figura 4 – Imagem ilustrativa 
Fonte: GABRIEL, 2014 

 

 

                                                                                           Figura 5 – Imagem ilustrativa 
                                                                                           Fonte: GABRIEL, 2014 

 
 

EXEMPLO 

Biscoito recheado –1 unidade  - 55 cal.  

Três unidades: 3 X 55 = 165 calorias 

MAS O QUE 

É CALORIA? 

 



Atividade 3 – Leia o texto e responda o questionamento 

CALORIA 

 

Definição: Uma caloria é a quantidade de calor que aumenta a temperatura de 

um grama de água em um grau Celsius (GEWANDSZNAJDER,2009, p. 30).  

Os nutrientes presentes nos alimentos que ingerimos fornecem energia para o 

funcionamento do nosso organismo. Essa energia pode ser medida em calorias (cal), 

contudo, para se medir especificamente a quantidade de energia fornecida pelo 

alimento, utiliza-se a unidade de medida chamada quilocaloria (kcal). Uma quilocaloria 

corresponde a 1000 calorias. 

A quantidade ideal de calorias para uma pessoa costuma variar de acordo com a 

idade, o sexo, o peso e o estilo de vida que ela leva.  

Os nutrientes podem conter quantidades diferentes de calorias, assim, por 

exemplo, um grama de carboidrato ou proteína, fornecem 4 kcal de energia, já um 

grama de lipídio fornece 9 kcal. Pode-se constatar que a quantidade de energia 

fornecida por um grama de lipídio é mais que o dobro da fornecida pelos carboidratos 

ou proteínas.  

FONTE: BELTRAME, 2012, s/p.  

 

a) De acordo com o texto, o que você acha que acontece se ingerir calorias 

em quantidade maior do que necessita para realizar suas atividades diárias? 

 

 

Atividade 4 - Você sabe onde gastamos as calorias que ingerimos durante o dia? 

Pesquise no laboratório de informática e preencha a tabela abaixo. 

 

Atividades Calorias gastas 

Dormindo  

Meditando  

Escovando os dentes  

Penteando o cabelo  



Assistindo TV  

Correndo  

Subindo escadas  

Caminhando  

 

Podemos observar que todas as atividades diárias consomem energia e essa 

energia vem dos alimentos. No entanto, se ingerirmos uma quantidade de calorias, 

maior do que a que utilizamos em nossas atividades diárias, a tendência é 

armazenarmos o restante em nosso próprio corpo, mas na forma de gordura. Enfim, 

nosso organismo deve estar sempre em equilíbrio entre calorias X atividades físicas.  

 

 

Atividade 5 – Para entender melhor a relação entre alimentação, calorias e atividades 

físicas vamos ouvir a palestra de uma nutricionista. Preste atenção, pois terá que 

montar seu próprio cardápio na próxima atividade. 

 

 

Atividade 6- Seguindo a orientação da nutricionista e com base em tudo o que já 

aprendeu até aqui, monte seu cardápio semanal baseado no conceito de alimentação 

saudável, lembre-se que esse cardápio deverá ser executado, dessa forma peça auxílio 

a sua mãe ou ao responsável por suas refeições. 

Observação: Procure contemplar em seu cardápio seis refeições diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6- Imagem ilustrativa 
Fonte: GABRIEL, 2014  
 

MODELO CARDÁPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 7 - Sessão Cinema. Vamos assistir trechos do filme “Muito além do Peso” 

disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=R02IZQKIUkU> 

Segunda feira 

Café da manhã: 

Lanche da manhã: 

Almoço: 

Lanche da tarde 

Jantar: 

Lanche antes de dormir: 



RESPONDA  

a – Qual o tema do filme? O que os realizadores do filme tentaram nos contar? Eles 

conseguiram passar sua mensagem? Justifique sua resposta. 

 b– Você assimilou/aprendeu alguma coisa com este filme? O que? 

 c– Algum elemento do filme não foi compreendido? 

 d – O que mais chamou sua  atenção no enredo do filme? 

e – Todos os eventos retratados no filme são verdadeiros? Descreva as cenas que 

você achou especialmente bem coerentes e fiéis à realidade.  

 

 

 

Figuras 7 e 8 – Imagem ilustrativa 
Fonte: GABRIEL, 2014 
 
 
 
 
 

REFLEXÃO 

 

O filme que acabaram de assistir 

mostra o perigo da obesidade quanto 

ao aparecimento de doenças 

relacionadas a disfunções 

metabólicas e funcionais. Dentre as 

várias doenças associadas à 

obesidade pode-se citar o 

desenvolvimento de diabetes, 

disfunções pulmonares, doenças 

cardiovasculares, problemas 

hepáticos, psiquiátricos e 

reprodutivos.  

Vimos ainda que a obesidade está 

relacionada com o excesso de 

calorias ingeridas nas refeições e o 

pouco gasto calórico, acumulando 

dessa forma gordura corporal. Então 

uma das formas de prevenir a 

obesidade é manter uma alimentação 

saudável aliada a uma atividade 

física.   



Atividade 8: Em equipe, no laboratório de informática, pesquisem uma doença 

relacionada a obesidade. Produzam um cartaz informativo sobre a doença e como 

preveni-la. Caprichem na produção, para utilizarmos no final da implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS - 4ª ETAPA 

 
 

Nessa quarta etapa, falaremos de calorias, iniciando com o levantamento 

semanal de consumo de alimentos dos alunos no período em que estão na escola. 

Os alimentos, inclusive, balas e chicletes, serão relacionados em uma ficha diária, 

contendo dados como: alimento e quantidade. No término da semana, com esse 

levantamento em mãos, farão uma pesquisa no laboratório de informática 

buscando o valor calórico dos alimentos ingeridos. Primeiro farão o cálculo do 

consumo diário e na sequência do consumo semanal. O objetivo é mostrar que 

determinados grupos de alimentos possuem um valor calórico muito superior 

comparados a outros.  

A atividade 4 dessa etapa também será realizada no laboratório de 

informática. Dessa vez, pesquisarão quantas calorias utilizam para realizar 

atividades cotidianas, como escovar o dente e pentear os cabelos.  O objetivo da 

atividade é relacionar a quantidade calórica de alimentos ingeridos no dia com a 

quantidade de energia gasta. Assim, os participantes poderão entender que o 

corpo armazena energia na forma de gordura.  

Para as atividades 5 e 6 os alunos receberão a ajuda de uma nutricionista. Primeiro 

ela fará uma palestra sobre alimentação, as quilocalorias necessárias para o dia a 

dia, e explicará como deve ser um cardápio saudável. Com essas orientações os 

alunos elaborarão um cardápio semanal com alimentos do dia a dia, de acordo 

com o perfil de cada aluno.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 e 10 – Imagem ilustrativa: Atividade física x sedentarismo 
Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=814&evento=3 
 

Continuação ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS - 4ª ETAPA 

 
Para concluir essa etapa, apresentaremos recortes do filme “Muito além do 

Peso”. O filme na íntegra está disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4>. No entanto, selecionamos 

apenas os trechos necessários para aprofundar a temática em debate.  

A exibição do filme tem o objetivo de inserir o conceito de obesidade, as 

doenças causadas pelo sedentarismo e a má alimentação e ainda debater temas 

como a influência da mídia em nossa alimentação e a quantidade de gorduras e 

açúcares que há embutidos em alguns alimentos como biscoitos doces e 

refrigerantes. Para melhor entendimento analisaremos após a exibição do vídeo, 

alguns rótulos de alimentos industrializados.  

Para encerrar essa etapa faremos uma reflexão junto aos alunos sobre os 

perigos da má alimentação apresentados no vídeo e assim, abordaremos doenças 

como diabetes, hipertensão, distúrbios emocionais, entre outros. Para concluir, em 

equipe farão cartazes explicativos das principais doenças decorrentes da 

obesidade e ainda como preveni-las.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4


 

 

 

 

 

 

 

Já vimos que a obesidade é uma situação que envolve diversos fatores e 

inúmeras doenças, e os princípios gerais de vida saudável, na qual se incluem dieta 

balanceada e atividade física que devem ser incentivados já na infância, evitando assim 

crianças e adolescentes acima do peso considerado normal. 

Você acha que o seu peso está normal? Vamos descobrir? 

Para essa atividade vamos pedir a ajuda do professor de Educação Física para 

realizar as medições antropométricas de cada um. Essa avaliação consiste em medir a 

altura e verificar o peso.  O IMC é um dos mais eficientes e utilizados indicadores 

indiretos dos níveis de tecido adiposo. Seu cálculo é obtido por meio da aplicação da 

fórmula: 

IMC= Peso (kg)/Altura (m)² 

 

 

Atividade 1- Pesquise no laboratório de Informática a diferença entre obesidade e 

sobrepeso. Procure também os valores de referência utilizados para classificar 

obesidade, sobrepeso, abaixo do peso e normal, através do IMC. 

 

 

Atividade 2: Os valores do IMC do adulto também não são os mais adequados para 

crianças e adolescentes. O cálculo do IMC é o mesmo, mas a interpretação dos 

resultados é diferente nas crianças. O processo deve ser feito da seguinte forma: 

primeiro você deve calcular o IMC através da fórmula tradicional, depois, com a tabela 

de idade e sexo fornecida abaixo, veja em que percentil o valor encontrado de IMC se 

encaixa. Os resultados devem ser interpretados da seguinte forma: 

5ªETAPA 
DIETA SAUDÁVEL X ATIVIDADE FISÍCA. 

 



Baixo peso = IMC abaixo do percentil 10. 

Peso normal = IMC entre o percentil 15 e 85 

Sobrepeso = IMC entre o percentil 85 e 95 

Obesidade = IMC acima do percentil 95 

Como você já sabe seu IMC verifique na tabela como está sua classificação.  

 

Figura 11 – Tabela IMC masculino 

Fonte: http://www.mdsaude.com/2014/10/imc-indice-de-massa-corporal.html> 

 



 

Figura 12 – Tabela IMC feminino 

Fonte: http://www.mdsaude.com/2014/10/imc-indice-de-massa-corporal.html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 – Pirâmide da Atividade Física 

 

Vocês já viram anteriormente como funciona uma pirâmide, por meio da pirâmide 

alimentar. Agora conhecerão como funciona a pirâmide da atividade física.  

ANOTE AQUI SEU RESULTADO E SUA 

CLASSIFICAÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13: Pirâmide de atividade física 
Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=128 

A pirâmide da atividade física é uma ferramenta baseada nos Guias 

de Atividades Física, desenvolvidos pelos Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças e pelo Colégio Americano de Medicina 

Esportiva (EUA). Ela pode te ajudar a alcançar o objetivo de se tornar 

mais ativo. 

OBSERVE A PIRÂMIDE ABAIXO: 



Enumere cinco atividades que aparecem na pirâmide que você faz ou sente vontade de 

fazer. 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

4. __________ 

5. __________ 

 

Atividade 2 – Vamos assistir a um vídeo explicando como funciona a pirâmide de 

atividades físicas. O vídeo está disponível no endereço eletrônico 

<http://www.youtube.com/watch?v=-bbNg3ivY-M> 

Agora que você já sabe como montar uma pirâmide de atividades físicas, então 

monte um treino que lhe de prazer em executar. Não esqueça! Você tem que sentir 

prazer nas atividades.  

 

 

 

Recorte em revistas 

imagens de atividades 

físicas que você quer 

colocar em sua 

pirâmide.  

Caso prefira, também 

pode desenhar.  

http://www.youtube.com/watch?v=-bbNg3ivY-M


Para facilitar a elaboração de seu treino, siga a pirâmide abaixo, mais 

simplificada. 

 

Figura 14 – Pirâmide atividade física 
Fonte: Revista Veja/Out/2007, apud, Eckert, 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos organizar os materiais que produzimos nos murais da escola. Nesse 

momento, todas as atividades que realizamos colocaremos em exposição, para 

socializarmos os conhecimentos adquiridos com os demais alunos da escola. 

 

MÃOS A OBRA... 

 

 

 

 

 

 

6ª ETAPA 
APRESENTANDO RESULTADOS 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS - 5ª ETAPA 

 
Nessa quinta etapa, vamos inserir as atividades físicas no debate. Para 

tanto iniciaremos falando do Índice de Massa Corporal (IMC). Essa atividade 

envolverá a interdisciplinaridade, pois pediremos o auxílio do professor de 

Educação Física nas medições antropométricas (peso e altura) dos alunos. E na 

sequência realizaremos o cálculo do IMC.  

Aqui ainda falaremos sobre a pirâmide das atividades físicas, com o objetivo 

de mostrar que não é somente na academia que se realiza atividades físicas, e que 

há muitas formas de movimentar o corpo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir e avaliar o que aprenderam, formem equipes. Cada equipe deverá 

produzir um documentário com as informações apreendidas com o uso de um 

dispositivo móvel e com a análise dos conteúdos aprendidos e debatidos em sala e 

além dela, O documentário terá como tema “As vantagens da boa alimentação 

saudável, aliadas a atividade física, em busca de uma vida saudável”. Esse 

documentário deve ter o caráter educativo, crítico e reflexivo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7ª ETAPA 
AVALIAÇÃO 
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Endereços eletrônicos:  

<http://iguinho.com.br/zuzu/diversao_piramide.html>Jogo da pirâmide alimentar.  

<http://www.youtube.com/watch?v=Wettwdb6dMY>Como funciona a pirâmide. 

<http://www.youtube.com/watch?v=3IyErcFfLpQ>. Aprenda a comer. 

<http://www.youtube.com/watch?v=82qpNgrFoB4>Dieta Saudável. 

<https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4.>Muito além do Peso 

<http://www.youtube.com/watch?v=jaLDCs2w-TY>Identificando a vitamina C. 

<http://www.youtube.com/watch?v=wv4kThJxKxQ.>Nutriamigos - É só você provar 

<http://www.youtube.com/watch?v=-bbNg3ivY-M>Pirâmide de atividades físicas 

<http://www.diaadiaeducacao/multimeios/imagens >Figuras: 3, 9,10.   
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