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APRESENTAÇÃO  

 

 

Observando-se o dia-a-dia da sociedade na qual estamos inseridos, ficamos 

perplexos com a realidade, as pessoas estão imersas nas novas tecnologias, 

vivendo uma realidade a cada dia mais virtual nas redes sociais e grupos de 

interesses, facebook e outras mídias. 

Nas redes sociais e na internet, encontramos aquilo que pretendemos 

discutir, ou seja, cursos de ensino à distância (EAD), sobre qualquer assunto  podem 

ser encontrados aos montes, aulas e livros também disponibilizados na rede, a 

Wikipédia apesar de algumas críticas de sua superficialidade, nos fornece 

informações sobre assuntos os mais variados. 

 

“Educação mediada pelo computador tornou-se uma questão de 
política maio. Tal como os próprios ciborgues, não é uma equação simples 
de bom ou mau. Aprendizagem a distância pode ser muito efetiva (...) 
Recentemente os programas de educação á distância mediados por 

computador explodiu” (GRAY,2001 in DEMO,2007, pg 63) 
 

Dentro desta nova situação midiática, onde as tecnologias, não são uma 

promessa de futuro, mas a realidade que já está em nossa casa e não mais na 

porta, pois já adentrou nossos lares; a escola pública terá que proporcionar ao  

aluno um  “modus operandi”,  inteligível, mais prático e usual com a atualidade, para 

conseguir realizar aquilo a que se propõem, ou seja, tentar ensinar alguma coisa 

para alguém. 

(DEMO, 2011, pg. 15), transcreve o que PRENSKY, 2010 afirma: “A aula 

está superada, não tanto por que os alunos já não a suportam, mas porque não 

corresponde à dinâmica da aprendizagem, tornada mais nítida em ambientes virtuais 

de aprendizagem”. 

Diante da realidade descrita por Prensky, urge a renovação dos métodos 

didático-pedagógicos em uso nas escolas públicas atuais, pois vemos a 

necessidade de transformação social que se deflagra no dia a dia de nossa 

comunidade, e esta mudança só ocorrerá com novos métodos e novas tecnologias, 

e isto  é um caminho sem retorno. 

Portanto, a educação física, por se tratar de uma disciplina historicamente 

inserida no processo de escolarização, importante para a formação do individuo, que 



se propõe à construção do homem de modo integral, não pode ficar à margem deste 

momento de mudanças históricas, pois precisa reconstruir-se dentro deste novo 

modelo de escola, pois, caso não acompanhe estas mudanças, pode ficar excluída 

dos meios educacionais, apesar de possuir requisitos insubstituíveis para o debate 

de sua necessidade, a manutenção do homem e seu corpo. 

Este estudo pretende contribuir de modo singular ao debate, apresentando 

técnicas utilizadas em ambientes virtuais de aprendizagem para potencializar o  

ensino presencial da educação física aos nativos digitais, no ensino médio, 

pesquisando e referendando o uso destes ambientes, que devem servir para a 

melhoria do ensino-aprendizado, estimulando a adesão à atividade física, finalidade 

principal da educação física, usando novas linguagens alinhadas às novas gerações. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

O material construído para a execução deste estudo está baseado nas 

tecnologias de informação e comunicação, comumente utilizadas para o ensino à 

distância, formatadas em um ambiente virtual de aprendizagem, onde todos os 

alunos desenvolverão suas leituras, buscas e exercícios virtuais. 

A interação estará baseada em uma mediação tecnológica, de modo semi 

presencial, onde utilizaremos  atividades práticas, uso da internet para pesquisas, 

leituras de textos, produção de materiais para compartilhamento on-line, utilizando-

se  para isso a plataforma “Moodle” e o programa de construção de objetos de 

aprendizagem “Exe-Learning” e demais alternativas disponíveis aos alunos no uso 

das tecnologias da informação e comunicação. 

A mediação do professor deixará de ser apenas uma transmissão de 

conhecimentos, para se tornar  um estimulador da aprendizagem, onde a orientação 

e a busca deverão acontecer em conjunto com o professor, utilizando-se para isso 

as  novas estratégias de ensino a partir desse ambiente.  

Todo o processo de construção e produção de conhecimentos estão de  

acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. 



O material didático apresentado consiste em um AVA(Ambiente Virtual de 

Aprendizagem), formatado no ambiente “Moodle”, com um conjunto de cinco objetos 

de aprendizagem realizados no programa “Exe-learning”, onde serão utilizadas seis 

(06) horas de estudo em cada unidade, somando-se a duas (02) horas de 

treinamento inicial, para ambientação dos alunos à plataforma,  totalizando trinta e 

duas horas de estudos.  

No decorrer deste estudo, utilizando-se o material construído, teremos como 

objetivo principal fortalecer a aprendizagem da Educação Física, levando os alunos 

a horas de estudos complementares em sua casa, sozinhos ou em grupos, fixando 

aquilo que foi visto em sala de aula e ampliando seus horizontes com pesquisas na 

internet, assimilando melhor o ensino presencial. 

O conteúdo deste material está dividido em cinco unidades: 

Unidade I – Conceitos e fundamentos; 

Unidade II – Saúde, obesidade e mortalidade; 

Unidade III – Nutrição; 

Unidade IV- Atividade Física; 

Unidade V-  A semente da vitória; 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Novos caminhos, novos conceitos, novos procedimentos, quem sabe, novos 

resultados, pois não existe dúvida, do modo que a realidade se mostra dentro do 

âmbito escolar, precisamos de mudanças que nos leve aos novos patamares de 

ensino-aprendizagem na educação do século XXI. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem tornaram o ensino à distância uma 

realidade a cada dia mais usual em nosso meio. A presença física não é mais o 

impeditivo para aprender, pois a internet se amplia a todos os cantos possíveis de 

nosso país, claro que com alguns limites técnicos, mas, sem dúvida, atendendo mais 

pessoas a cada momento. 

O método utilizado no contexto deste estudo busca fundamentar nos alunos 

as capacidades necessárias à vivência em rede informatizada: (pesquisa, tomada de 

decisão, agregação, construção de conceito, edição, reflexão), para 



desenvolvimento dos conteúdos de modo crítico e coletivo, estimulando assim a 

mediação pelo debate construtivo e a convivência saudável. 

Não se baseia, portanto, em métodos diretivos, tão comuns à realidade da 

Educação Física no Brasil, mas não chega ao extremismos da educação não 

diretiva, pois  se compreende que o professor deve direcionar o debate estimulando 

e organizando os resultados finais, explanando os encaminhamentos,  sendo que a  

direção dos conteúdos deve ser um caminho de reflexão, mas, com objetivos claros 

e abertos sempre a novas possibilidades de compreensão. 

(WALKER et al, 2010, pg. 220) in (DEMO,2011,pg.21) nos esclarece passo a 

passo, o método que utilizaremos : 

 

-Pesquisa-  a habilidade de localizar múltiplas fontes de informação 
a partir de instituições estabelecidas e comunidades nômades. 

-Tomada de decisão- habilidade de determinar a relevância da 
informação para tomar decisão informada no nível do melhor julgamento. 

-Agregação- a habilidade de assimilar informação relacionada a 
partir de um espectro de fontes da web. 

-Construção de conceitos- a habilidade de construir (websites,  
páginas de perfil, blogs,etc.), que definam ou construam conceitos de 
identidades. 

-Editar- a habilidade de checar, revisar e corrigir informação escrita 
e com base em imagem, retocando, revisando e melhorando resultados de 
produção. 

-Reflexão- a habilidade de avaliar e criticar as próprias ideias, 
prestar atenção ao input de pares, considerar os méritos de diferentes 
outputs, responder ao feedback, cotejar evidências de desempenho e 

oferecer novos objetivos. 
 

 

Busca-se com esta proposta o desenvolvimento da autonomia intelectual, 

estimulando assim a busca e o processamento crítico das informações, 

especificamente na área da educação física, com uma visão interdisciplinar e 

contextualizada, sabendo-se que a cultura corporal é o centro dos debates 

necessários à formação humana, cabendo à educação física, fomentar a discussão 

dos assuntos centrados aos hábitos da atividade física, à saúde e ao bem estar de 

modo geral. 

 
A educação física se desenvolverá na escola por meio de uma 
programação de atividades físicas que possam garantir ao educando a 
percepção integral do seu corpo, a importância do movimento para sua 
saúde física, intelectual e emocional, sendo uma das metas, dessa parte da 
experiência escolar é que o aluno integre a sua vida, um programa 
individual autônomo e contínuo de atividade física, para isso será 
indispensável tanto a experiência das atividades físicas , quanto um 
conjunto de informações sobre o funcionamento do próprio corpo e seus 



limites, fica claro também que a programação de atividade física deverá ser 
acompanhada de atividades reflexivas e integradas aos demais 
componentes curriculares.(KUENZER,2005,pg122-123) 

 

 

 

Temos as possibilidades, mas, também um problema pedagógico, pois o uso 

das novas tecnologias ainda precisa ser elaborado sistematicamente para atender 

às práticas da educação física, encontramos algumas propostas de uso desta 

tecnologia no âmbito das pesquisas educacionais da área. 

(ZYLBERBERG,2000, pg. 01), nos indica que “a utilização da Internet como 

uma possibilidade de atuar na produção e transmissão do conhecimento das 

questões da cultura corporal, numa perspectiva de aprendizagem para a 

compreensão”. 

O uso dos ambientes virtuais de aprendizagem via internet ampliam com 

certeza a compreensão dos fenômenos da cultura corporal e seu uso pode se tornar 

auxiliar para a aprendizagem. 

 
“como auxílio ao ensino presencial, podem ser trabalhados pelo 
professor como material de apresentação, demonstração ou simulação bem 
como podem ser armazenados em ambientes virtuais para que os alunos os 
consultem, revisando o assunto da disciplina, fazendo testes ou exercícios e 
novas experimentações”.(MELO,2014,pg02) 

 

 

Esclarecemos, portanto, que a educação física nesta proposta se 

desenvolverá por meio de um sistema misto; serão utilizadas aulas presenciais, 

auxiliadas por um ambiente virtual de aprendizagem, onde por meio do uso do 

sistema moodle e do programa exe-learning, o aluno terá à sua disposição todo o 

conteúdo trabalhado em sala de aula para revisão e postagem de seus trabalhos 

realizados na web, aumentando assim consideravelmente suas horas de estudo, 

este sistema possibilitará também a interação com outros alunos da classe e a 

construção de conteúdos colaborativos, via chat on-line e modo wiki de construção 

de textos. 

Busca-se integrar o aluno em um processo de discussão e reflexão á 

respeito da atividade física que pode ser levada á sua vida toda, dentro e fora do 

sistema escolar, pois a sua adesão á atividade física, deverá ser uma conquista para 

se efetivar ao longo de sua existência e não algo somente durante os anos 

escolares. 



Nesta proposta, a avaliação deverá basear-se nos critérios de construção do 

conhecimento, delineadas a partir de uma visão formativa. A avaliação não poderá 

ser feita por padrões de desempenho, pontual e momentânea. 

Buscaremos como objetivo principal, o educando construindo a visão da  sua 

própria ação, de modo contínuo, em ampla interação com o professor, identificando 

durante o processo de ensino-aprendizagem suas dificuldades e seus avanços, 

melhorando a cada passo da caminhada, de modo contínuo e constante, recebendo 

feedbacks  de orientação à cada tentativa (KUENZER, 2005 pg 123). 

 

 

  



UNIDADE 01 -  CONCEITOS  E FUNDAMENTOS 

 

Quando falamos em educação física, várias possibilidades  nos vem a 

mente, pois, cada um tem uma visão dos conteúdos  trabalhados dentro da 

educação física escolar. De acordo com suas vivências anteriores, sua filosofia de 

trabalho   e abordagem das diretrizes, onde o professor  determina o que  será  

trabalhado nas aulas de educação física durante o ano letivo. 

Dentre todas as possibilidades, escolhemos um caminho, iniciando de modo  

diferenciado, onde nos importa mais a essência fundamental da  disciplina, do que a 

atividade específica na qual você irá se desenvolver. Pois, deste modo trataremos 

de respeitar  as suas habilidades e capacidades de movimento, pois a educação 

física busca refletir o corpo em todas as possibilidades de movimento em suas 

vertentes culturais. 

Inicialmente, trataremos da fundamentação  das definições na qual 

necessitamos que você aluno compreenda, para que possamos discutir, em que se 

fundamenta  esta proposta de educação física, para que se justifique como disciplina 

imprescindível a  formação humana por toda a sua vida, como nos coloca o texto 

abaixo. 

  

 

 "Passa-se a estudar a Educação Física em uma visão mais ampla, 

priorizando a multidisciplinaridade, onde o homem, cada vez mais, deixa de 
ser percebido como um ser essencialmente biológico para ser concebido 

segundo uma visão mais abrangente, onde se considera os processos 
sociais, históricos e culturais" (ASSUMPÇÃO, 2002). 

 

Objetivos 

Nesta unidade iremos construir juntos conceitos e princípios, para que você 

desenvolva seus conhecimentos a respeito dos termos que serão discutidos ao 

longo desta proposta, necessita-se, pois, conhecimentos prévios para as leituras que 

serão realizadas, alguns termos possuem definições técnicas específicas à 



discussão dentro da área da educação física em sua vertente da saúde e qualidade 

de vida. 

Dentro desta unidade de estudo  você  deverá: 

-  Consolidar  seus conhecimentos a respeito dos termos utilizados na   

educação física; 

-  Ampliar  sua compreensão sobre os conceitos básicos necessários à 

prática da disciplina; 

 

Atividade 01 

 

Visite os sites, leia e faça  a atividade descrita abaixo : 

http://maisequilibrio.com.br/fitness/atividade-fisica-3-1-2-233.html 

http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4772/-1/importancia-da-atividade-
fisica.html 

http://www.atividadesfisicas.com.br/ 

http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=
665 

Faça uma leitura e pesquise, usando os  sites citados acima como sugestão, 

ou outra fonte que quiser,  descreva as definições montando um pequeno portfólio, 

da forma  que melhor lhe agrade, dos termos abaixo citados. 

Deve ser trazido para sala, para ser apresentado e debatido em seminário 

da classe. Postado posteriormente em chat on-line. 

Defina:   

Educação Física,  

Atividade Física, 

Aptidão Física, 
 
Qualidade de Vida,  

http://maisequilibrio.com.br/fitness/atividade-fisica-3-1-2-233.html
http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4772/-1/importancia-da-atividade-fisica.html
http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4772/-1/importancia-da-atividade-fisica.html
http://www.atividadesfisicas.com.br/
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=665
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=665


 
Saúde,  
 
Síndrome metabólica. 

 

Atividade 02 

 

 

Em dupla, monte um painel, com recortes de revistas que trazem receitas 

milagrosas para ficar em forma. 

Após observar e analisar todos os painéis, escreva em seu caderno uma 

crítica para dois produtos que apresentem resultados diferentes à obtenção do corpo 

perfeito. 

Em equipes, de até 5 componentes, selecione quatro grandes ídolos 

esportivos, dois masculinos e dois femininos. Analisem e respondam as questões: 

 

a) Por que essas pessoas se tornaram ídolos? 

b) Elas aparecem em propagandas ou comerciais divulgando produtos para a 

“promoção” da saúde? Em que tipo de veículo midiático? 

c) Vocês acreditam que os produtos oferecidos atingem o objetivo proposto 

em todas as pessoas da maneira como é veiculado? Por quê? 

d) Analisem todo o contexto em que são veiculadas as propagandas com 

“fórmulas milagrosas” para ter boa forma física e saúde, onde aparecem esses 

ídolos e apontem a que interesses servem, justificando seus pontos de vista. 

e) Promovam um debate para discutir as conclusões alcançadas 

(PARANÁ, 2006, pg133). 

 

 

 

 

Atividade 03 

 

 

 

Faça uma análise histórica e descreva suas experiências  práticas  dentro das 

aulas de educação física e na comunidade onde você vive, comentando sobre  suas  



atividades esportivas, de ginástica e de dança que você participou  e quais 

atividades fazem parte de sua vida diária. Esse texto deverá ser postado em um chat 

de modo on-line. 

 

  



UNIDADE 02 -  SAÚDE, OBESIDADE E MORTALIDADE 

 

"A  CRIANÇA OBESA  NÃO  É  CRIANÇA, 

É  OBESA,  A  INFÂNCIA  FOI  PERDIDA."  

   

 

As estatísticas apontam que a obesidade infantil é a que cresce mais 

rapidamente no Brasil e o cenário agravado por mudanças nos hábitos alimentares, 

ampla oferta de produtos hipercalóricos e menos atividades físicas nas horas de 

lazer preocupa médicos que lidam com o problema.  

Noticia divulgada no site da BBC, pela jornalista Júlia Carneiro Dias nos 

mostra os dados da epidemia vivida no Brasil, dados estes levantados pelo IBGE e 

pesquisadores brasileiros, dados citados abaixo. 

 

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, do 
IBGE, indicam que, em 20 anos, os casos de obesidade mais do que 
quadruplicaram entre crianças de 5 a 9 anos, chegando a 16,6% (meninos) 
e 11,8% (meninas). 

"É de chorar como está vertiginoso o aumento, como o ritmo está 
maior,” diz a nutricionista Inês Rugani, professora da Uerj e sanitarista do 
Instituto de Nutrição Annes Dias. "A obesidade vem aumentando faz tempo 
entre os adultos, mas, não era observada na infância dessa forma." 

"Tratamos a obesidade infantil como uma epidemia pelo ritmo 
vertiginoso de aumento que está tendo no mundo e o Brasil está 
acompanhando esse fenômeno", diz Rugani, apontando que, em 
contrapartida, o processo de desnutrição está em processo de superação 
no país. 

Quando se consideram também as crianças com excesso de 
peso, o problema é ainda mais alastrado. De 1989 para 2009, o sobrepeso 
mais do que dobrou entre meninos, e triplicou entre meninas. 

Hoje, um em cada três meninos e meninas de 5 a 9 anos estão 
acima do peso normal para a idade. O fenômeno é grave também entre 
pessoas de 10 a 19 anos, faixa de idade em que o excesso de peso gira em 
torno de 20%.(CARNEIRO 2011) 

 

Outrora na época das cavernas, onde existia falta de recursos alimentares, o 

organismo humano criou um mecanismo de reserva de energia, que no nosso 

século é responsável pela maior epidemia de morte a que conhecemos,  a cada ano 

amplia sua destruição, pelo consumo de alimentos industrializados, saturados pelo 

açúcar, sódio  e gorduras. 



Objetivos 

 

A partir da visualização do documentário em  vídeo,  "Muito além do peso", 

mostrando a realidade da epidemia que atinge milhões de crianças e adolescentes 

no Brasil e no mundo, buscaremos desenvolver  atividades que visem as metas  

abaixo descritos. 

- Debater a epidemia da obesidade no Brasil, exemplificando com a 

realidade que nos cerca; 

- Compreender a influência da mídia nas atitudes diante do consumo 

alimentar humano; 

- Conhecer as doenças relacionadas à obesidade; 

- Adquirir noções básicas sobre os alimentos prejudiciais à nutrição humana; 

- Descrever prevenções ao desenvolvimento da obesidade; 

 

Atividade 01 

 

 

 

Assista ao documentário  que mostra a realidade da obesidade no mundo e 

demonstra casos no Brasil, suas conseqüências e as estratégias usadas pela 

indústria alimentícia para vender seus produtos às crianças. 

 

Link do vídeo, “Muito Além do Peso”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsQDBSfgE6k 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsQDBSfgE6k


Atividade 02 

 

Depois de visto o documentário, podemos tentar responder a algumas 

questões pertinentes à nossa realidade. 

  

A) Dentre as informações  apresentadas pelo documentário, chama-nos  a 

 atenção a influência da mídia  sobre o universo infantil , descreva quais estratégias  

são  utilizadas para tornar a criança um consumidor insaciável dos alimentos  

industrializados. 

  

B) Os alimentos industrializados possuem um desequilíbrio de nutrientes que 

provocam  o aumento de peso, quais são os nutrientes mais abundantes  nos 

alimentos industrializados que podemos dizer que  chegam a gerar   vicio alimentar? 

  

C) A obesidade  está aumentando de forma exagerada, em consequência 

disto, as crianças atingidas por  doenças  relacionadas a obesidade também  

aumentaram,  quais as doenças que estão atingindo as pessoas obesas  e as 

conseqüências a longo prazo deste processo de obesidade  causado pelo consumo 

em excesso de alimentos industrializados? 

  

D) Refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas, lanches, batata-frita; 

fazem parte dos alimentos que mais engordam e que são muito consumidos, 

levando à obesidade; quais as conseqüências para a vida social destas  pessoas? 

  

E) Em um dado momento histórico (nos tempos de seus avós ou pais), a 

alimentação não era baseada em consumo de alimentos industrializados  e nem 



comida fast-food, podemos assim dizer que era uma alimentação natural, como você 

poderia tornar sua alimentação de hoje  mais saudável? 

  

 F) Como seria uma alimentação balanceada, saudável e natural, seria 

possível hoje realizar este tipo de alimentação? 

  

Atividade 03  

 

Assinale (V)  para respostas verdadeiras  e (F) para respostas falsas: 

Açucares e  gorduras estão  presentes nos alimentos industrializados e levam o 

consumidor destes produtos a aumentar seu sobrepeso. 

Verdadeiro Falso  

As crianças obesas nem sempre tornam-se adultos obesos, pois quando crescem a 

maioria destes conseguem emagrecer,ou curar suas doenças ligadas a obesidade. 

Verdadeiro Falso  

A obesidade não está relacionada a uma série de fatores como hábitos alimentares 

e atividades físicas, além de fatores biológicos, comportamentais e psicológicos.  

Trata-se apenas de um problema meramente estético. 

Verdadeiro Falso  

Um fator que tem contribuído imensamente para o aumento da obesidade no mundo 

inteiro e para o declínio do consumo de alimentos mais saudáveis (frutas, saladas, 

alimentos integrais e sucos naturais, por exemplo) é a expansão do fast-food e do 

comércio de junk-food (guloseimas muito calóricas, cheias de açúcares, gorduras e 

sódio), que podem a causar  doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. 



Verdadeiro Falso  

É sobre tudo no final da infância e inicio da adolescência, ou seja, com o aproximar 

das transformações físicas, que verificam as conseqüências psicológicas, 

emocionais e sociais, pelo excesso de peso.  Isso está diminuindo a qualidade de 

vida e aumentando o número de respostas emocionais inadequadas. Os distúrbios 

de identidade estão associados a uma baixa auto-estima em crianças obesas 

também. Por exemplo: O excesso de peso afeta a imagem corporal, prejudicando 

também a forma de pensar a respeito de si mesma, mudando seus comportamentos. 

Verdadeiro Falso  

Estamos entendendo melhor as conseqüências negativas do excesso de peso na 

infância, entre elas a incidência de diabetes tipo II e a puberdade precoce. Na 

maioria dos casos, quando o diabetes é diagnosticado numa pessoa gorda, já se 

instalaram sérios comprometimentos arteriais. Seu diagnóstico reflete a existência 

de um processo que inclui a queda do sistema de defesa e do HDL, o colesterol 

limpador das artérias. Combater a obesidade é conduta indispensável para prevenir 

esses problemas. 

Verdadeiro Falso  

Nos Estados Unidos da América, a indústria alimentícia dedica 12 bilhões de dólares 

para veicular no horário nobre da televisão a propaganda de alimentos baratos e 

altamente calóricos, como os salgadinhos, as bolachas e os biscoitos, enquanto a 

saúde pública americana gasta apenas um milhão de dólares para divulgar a 

importância de incluir frutas e verduras na dieta, alimentos bem mais caros do que 

os ricos em carboidratos. 

Verdadeiro Falso  

 

Atividade 04  

 

Faça a leitura dos textos disponíveis nos sites indicados para 

complementarmos as informações até aqui discutidas nesta unidade, pois serão  de 



fundamental importância a compreensão da obesidade como tragédia social que nos 

assola. 

Textos disponíveis  nos  sites abaixo indicados pelos endereços eletrônicos. 

 

Txt 01 - http://pt.wikipedia.org/wiki/Obesidade 

Txt 02 - http://pt.wikipedia.org/wiki/Obesidade_infantil 

Entrevista - http://drauziovarella.com.br/crianca-2/obesidade-infantil/ 

Txt 04 - http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/obesidade-infantil.htm 

 

 

 

Atividade 05 

 

Após termos visto o documentário, lido os textos de apoio e debatido sobre a 

obesidade, responda as perguntas abaixo relacionadas,  por meio de um texto em 

grupo. 

- Qual a melhor forma de prevenção da obesidade? 

- O que podemos fazer para termos uma vida saudável? 

- Seria importante  desenvolver o hábito da atividade física?  

- Como deveria ser nossa alimentação? 

- A partir deste texto, realize um vídeo para postarmos no site da escola, 

respondendo estas questões. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Obesidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obesidade_infantil
http://drauziovarella.com.br/crianca-2/obesidade-infantil/
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/obesidade-infantil.htm


UNIDADE 03 -  NUTRIÇÃO 

 

 

Desde as épocas imemoriais, a alimentação fez parte de rituais familiares e 

sociais, comer a volta de uma mesa, poder unir as pessoas, participar de uma festa 

onde a comida será o centro das atenções, faz parte do nosso convívio social, mas 

isso  hoje está envolto em riscos. 

As escolhas que fazemos na nossa vida podem determinar uma vida 

saudável ou não. Dentro do aspecto alimentar é uma verdade absoluta, pois aquilo 

que comemos hoje será um fator determinante em um futuro próximo e nem sempre 

conhecemos  as variáveis envolvidas. 

Comer faz parte da manutenção da vida, comer bem jamais foi sinônimo de 

quantidade e nos nossos dias isso se transformou em risco de morte, pois 

desenvolvemos hábitos prejudiciais ao nosso organismo, ingerindo grandes 

quantidades de alimentos industrializados com alto teor de açucares, de sódio e de 

gorduras, em horários inadequados, com modos de preparo ainda piores ao 

processo digestivo. 

Nesta unidade  apresentaremos o sistema digestório, seus principais orgãos, 

a classificação dos nutrientes mais importantes, a formação e manutenção do nosso 

organismo e algumas orientações quanto ao equilíbrio alimentar, informações estas 

importantíssimas a quem almeja uma vida equilibrada, com qualidade de vida e 

saúde. 

 

Objetivos 

 

 

Ao final desta unidade você deverá ser capaz de: 

 - Compreender o processo digestório e os  órgãos envolvidos durante este 
processo; 



- Reconhecer o que é uma alimentação saudável e os nutrientes necessários à 

manutenção de sua saúde, para uma vida equilibrada e saudável. 

Atividade 01 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                          Fonte: wikipédia,2014 

  



Leituras 

 

Leia  o texto abaixo para realizar a atividade . 

 

 

 

  

O aparelho digestivo, ou digestório ou ainda sistema digestório é o 
sistema que, nos humanos, é responsável por obter dos alimentos ingeridos 
os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, 
como crescimento, energia para reprodução,locomoção, etc. É composto por um 
conjunto de órgãos que têm por função a realização da digestão. Sua extensão 
desde a boca até o ânus é de 6 a 9 metros em um ser humano adulto. 

 Divisões 

O tubo digestivo é composto pelo trato gastrointestinal superior, trato 

gastrointestinal inferior e glândulas acessórias. 

Trato gastrointestinal superior 

O trato gastrointestinal superior é composto pela boca, pela faringe, 

pelo esôfago e pelo estômago. 

Na boca, ocorre o processo de mastigação que, junto com a salivação, 
secreção das glândulas salivares (água, muco e enzima), degrada o amido pela 
ação da ptialina (que inicia o processo de digestão dos carboidratos presente no 
alimento), em maltose, e ainda faz os movimentos  que ajudam a deglutir o 
alimento, fazendo-o passar ao esôfago. 

A faringe pertence tanto ao sistema respiratório como ao digestório.4 Ela 
auxilia no processo de deglutição (ato de engolir). O esôfago é o canal de 
passagem para onde o bolo alimentar é empurrado por meio de contrações 
musculares (movimentos peristálticos) até o estômago. 

No estômago, inicia-se o processo de quimificação, aonde atua 
a pepsina, enzima que transforma (quebra) as proteínas em peptídeos (cadeias 
menores de aminoácidos). O estômago é um órgão em formato de bolsa com o 
ph em torno de 2 (muito ácido). Ele pode ficar horas misturando o bolo alimentar 
em seu interior com a secreção gástrica (água, muco, ácido clorídrico e enzimas). 
O bolo alimentar torna-se mais líquido e ácido passando a se chamar quimo e vai 
sendo, aos poucos, encaminhado para o duodeno. 

Glândulas acessórias 

Ao tubo digestivo estão associadas glândulas que produzem sucos 
digestivos ricos em enzimas e outras substâncias que ajudam a dissolver os 
alimentos. O fígado intervém, ainda que não produza qualquer suco digestivo 
mas, sim, a bílis que funciona como emulsificante (ajuda a quebrar a gordura em 
gotas de pequena dimensão, de forma a facilitar a  digestão). As 
glândulas/órgãos/estruturas anexas são: Glândulas salivares, Glândulas 
gástricas (na parede interna do estômago), Fígado 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reprodu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Locomo%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_%28anatomia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trato_gastrointestinal_superior&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trato_gastrointestinal_inferior&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trato_gastrointestinal_inferior&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gl%C3%A2ndulas_acess%C3%B3rias&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B4fago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B4mago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mastiga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndulas_salivares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidratos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_respirat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparelho_digestivo#cite_note-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimentos_perist%C3%A1lticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B4mago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pepsina
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clor%C3%ADdrico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_salivar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_g%C3%A1strica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_g%C3%A1strica
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado


 

Trato gastrointestinal inferior 

O intestino delgado é um tubo longo, com mais de seis metros de 
comprimento, que se inicia no estômago. Para adaptar-se ao espaço da cavidade 
abdominal, faz múltiplas curvas, chamadas de alças intestinais. É nele que se 
inicia a absorção dos alimentos, por meio das vilosidades que recobrem sua 
superfície interna. As membranas das próprias células do epitélio 
intestinal apresentam, por sua vez, dobras microscópicas denominadas 
microvilosidades. O intestino delgado também absorve a água ingerida, os íons e 
as vitaminas. Em sua parede são produzidas as enzimas: peptidase (digestão de 
proteínas), maltase (digere a maltose), lactase (digere a lactose) e a sacarase 
(digere a sacarose). 

O intestino delgado se divide em duodeno, jejuno e íleo. 

O duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Iniciando no piloro, ele 
realiza parte de seu trajeto atrás do peritônio, onde penetra para se ligar ao 
jejuno. Em forma de C, ele se divide em quatro partes: uma oblíqua, uma 
descendente, uma horizontal e uma ascendente, que se liga ao jejuno pela 
flexura duodenojejunal, ou ângulo de Treliz. Seu primeiro segmento é mais largo, 
e é conhecido como ampola, ou bulbo duodenal. No duodeno são lançadas a 
secreção do fígado, que chega pelo ducto colédoco, e a do pâncreas, que chega 
pelo ducto pancreático. 

No jejuno ocorre a maior parte da absorção dos alimentos. Ligado ao 
duodeno pela flexura duodenojejunal, ele se liga ao íleo em um ponto de junção 
ainda pouco conhecido, em virtude das semelhanças entre estes dois segmentos 
do intestino. O íleo, por sua vez, conecta-se ao intestino grosso pelo ósteo ileal, 
que permite a passagem dos restos alimentares e impede seu retrocesso. 

Intestino grosso: Dividido em quatro partes: Cólon ascendente (inclui o 
ceco, onde está localizado o apêndice), cólon transverso, cólon descendente, 
sigmóide e o reto. É o local de absorção de água, tanto a ingerida quanto a das 
secreções digestivas. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco, 
que lubrifica as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação pelo ânus. Fortíssimas 
ondas peristálticas, denominadas ondas de massa, ocorrem eventualmente e são 
capazes de propelir o bolo fecal, que se solidifica cada vez mais, em direção às 
porções finais do tubo digestório: os cólons, sigmoide e reto.  

É caracterizado por ser a parte do intestino na qual os movimentos 
peristálticos fazem maior pressão no bolo alimentar a fim de solidificá-lo e 
transformá-lo em fezes. 

Reto: É a parte final do tubo digestivo e termina-se no canal anal. Ele 
possui geralmente três pregas em seu interior e é uma região bem vascularizada. 
Pode ser avaliado através do toque retal,  É no canal anal que ocorrem as 
hemorroidas que nada mais são que varizes nas veias retais inferiores. 

Ânus: Controla a saída das fezes, localizado na extremidade do intestino 
grosso.  

(Wikipédia,2014) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Epit%C3%A9lio_intestinal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Epit%C3%A9lio_intestinal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jejuno
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dleo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%AAndice
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reto
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82nus


Produção  

Faça um mapa mental do sistema digestório, auxiliando com  imagens de recortes, 

adicionando  um  texto explicativo  das funções dos principais órgãos envolvidos na 

digestão e absorção dos nutrientes. Será realizado um mural, no pátio escolar, com 

estes mapas conceitos. 

 

 

  

Atividade 02  

 

 

Seminário 

 

Desenvolva uma apresentação,  utilizando um  programa de slides, para ser 

apresentado em sala de aula em um seminário sobre; 

a)  Os principais nutrientes presentes na alimentação humana e  sua função. 

b) Em quais grupos alimentares  podemos encontrar estes nutrientes? 

c) Qual a quantidade ideal de cada nutriente em cada refeição  equilibrada? 

d) Finalize com uma explicação sobre a pirâmide alimentar. 

  

 

 

 

Como fazer  um mapa mental ??? 

 

http://vestibular.uol.com.br/album/2013/05/29/confira-passo-a-passo-como-

fazer-um-mapa-mental-sobre-a-independencia-do-brasil.htm 

http://www.organizesuavida.com.br/portal2010/materias/ver/200/ 

 

 

http://vestibular.uol.com.br/album/2013/05/29/confira-passo-a-passo-como-fazer-um-mapa-mental-sobre-a-independencia-do-brasil.htm
http://vestibular.uol.com.br/album/2013/05/29/confira-passo-a-passo-como-fazer-um-mapa-mental-sobre-a-independencia-do-brasil.htm
http://www.organizesuavida.com.br/portal2010/materias/ver/200/


Sugestões  para consulta 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.auladeanatomia.com/digestorio/sistemadigestorio.htm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparelho_digestivo 

 Nutrientes &  Equilíbrio  Alimentar 

http://www.alimentacaosaudavel.org/Nutrientes.html 

http://www.sonutricao.com.br/conteudo/alimentacao/ 

 

http://www.sonutricao.com.br/conteudo/alimentacao/


UNIDADE 04 - ATIVIDADE FÍSICA 
 

 

O homem, por natureza, caracteriza-se como um ser ativo, o movimento está 

intimamente relacionado à vida e desde os primórdios os seres humanos  evoluíram 

com as atividades físicas . 

O ser humano das cavernas caçava, pescava e para comer também coletava 

aquilo que a natureza lhe oferecia, portanto, o movimento era uma constante pela 

sua sobrevivência, ao contrário, hoje vemos que o movimento deixou de fazer parte 

diária na vida deste mesmo homem, portanto, isto vem acarretando problemas  para 

a saúde deste ser, que,  influenciado pelo conforto dos mecanismos modernos, se 

torna obeso e negligencia o movimento como parte imprescindível de sua vida. 

Nesta unidade iremos estudar as atividades físicas e suas aptidões básicas 

relacionadas à saúde, pois se justifica pela necessidade urgente de reapresentar ao 

homem o movimento como parte constante de sua vida diária, tal como um hábito de 

higiene, deverá ser realizado todos os dias, pois é parte principal da vida. 

Iremos ao longo deste estudo procurar transcender a ideia da atividade física 

ligada à aparência, aos modismos de academia, à ditadura do corpo perfeito, aos 

excessos do esporte, que em seu íntimo nada tem de saudável  e provoca, tanto 

quanto a inatividade, problemas de saúde aos seus adeptos. 

Estudaremos os benefícios da atividade física para os que a praticam de 

forma regular e constante, visando a saúde como princípio básico. 

Buscaremos apresentar algumas atividades que podem modificar seu estilo 

de vida, influenciando de modo positivo o seu perfil biológico, trata-se de começar 

um estilo de vida ativo e que você entenda que isto deverá ser feito por toda a sua 

vida, tornando-se um hábito diário e permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos  

 

 

Ao se estudar este unidade o aluno deverá ter como objetivos: 

 

- Conhecer os benefícios da atividade física para sua saúde; 

- Compreender as aptidões físicas relacionadas à saúde e como desenvolvê-

las com atividades que poderão ser realizadas em seu próprio ambiente comunitário; 

- Diferenciar os diversos modelos de atividade física colocados na mídia, seus 

pontos positivos e negativos, tais como, a ditadura do corpo perfeito, o modelo 

desportivo e o modismo das academias, tendo assim elementos para uma tomada 

de decisão consciente; 

 

 

   

Atividade 01 

 

 

Benefícios da atividade física. 

Inegavelmente as atividades físicas, de modo amplo trazem benefícios a 

saúde do individuo, pois conduzem em seu  bojo, a natureza do homem primitivo, 

pois, tinha que caçar, pescar ou coletar para se alimentar e que possuía na 

caminhada e na corrida seu meio de locomoção. 

Iremos construir os conceitos necessários acerca dos benefícios que a 

atividade física provoca no ser humano, de modo compartilhado, após uma ampla 

pesquisa realizada nos sites abaixo destacados. Siga os passos abaixo descritos. 

-Leia os mais variados textos a respeito deste assunto nos sites citados 

abaixo. 

-Escolha um benefício apenas, modo bastante específico e que não tenha 

ainda sido realizado por seus colegas. 

-Faça um texto explicando todo o contexto deste benefício. 

-Compartilhe no documento “wiki”, disponível no link abaixo, colocando data e 

nome. 

-Ao término da atividade este documento, realizado pelo conjunto dos alunos, 

será impresso e compartilhado a todos para ser lido e debatido em sala de aula. 



 

Atividade 02 

 

 

Aptidões físicas relacionadas à saúde. 

 

Após ler o texto abaixo, responda os questionamentos, ampliando sua 

pesquisa na internet, citando a fonte de suas respostas. 

 

 

 
            Texto completo em :       http://ref.scielo.org/tqv3yc 

Responda: 

- O que é aptidão física? 

- Podemos diferenciar a aptidão em duas vertentes, quais e por quê? 

- Relacione e explique as aptidões físicas relacionadas à saúde.  

Dentro do nosso contexto, a questão da aptidão física é 

abordada por Guedes em seu capítulo nas "Orientações Básicas 

sobre Atividades Físicas e Saúde para Profissionais das Áreas de 

Educação e Saúde", definindo-a como "um estado dinâmico de 

energia e vitalidade que permite a cada um não apenas a 

realização das tarefas do cotidiano, as ocupações ativas das 

horas de lazer e enfrentar emergências imprevistas sem fadiga 

excessiva, mas, também, evitar o aparecimento das funções 

hipocinéticas, enquanto funcionando no pico da capacidade 

intelectual e sentindo uma alegria de viver". Propõe também que 

a aptidão física seria a capacidade de realizar esforços físicos 

sem fadiga excessiva, garantindo a sobrevivência de pessoas em 

boas condições orgânicas no meio ambiente em que vivem 

Os componentes da aptidão física englobam diferentes 

dimensões, podendo voltar-se para a saúde e abrangendo um 

maior número de pessoas, valorizando as variáveis fisiológicas 

como potência aeróbica máxima, força, flexibilidade e 

componentes da composição corporal, podendo voltar-se para as 

habilidades desportivas em que as variáveis, tais como agilidade, 

equilíbrio, coordenação motora, potência e velocidade, são mais 

valorizadas, objetivando o desempenho desportivo. (Araújo, 2000) 

 

http://ref.scielo.org/tqv3yc


Atividade 03 

 

 

Dividiremos a sala em 04 grandes grupos,  para realização da atividade. 

Sabendo-se que as aptidões físicas relacionadas a saúde são, resistência 

aeróbica, flexibilidade, força e componentes corporais, cada grupo ficará 

responsável por um assunto escolhido de modo aleatório, para cumprir  o trabalho, 

formatando uma pesquisa conforme pedida abaixo. 

De posse do seu assunto, e já com o grupo formado, pesquise nos sites 

indicados e responda através de um texto os questionamentos a seguir. 

Como podemos definir esta aptidão? 

Esta capacidade está relacionada a prevenção de alguma doença específica? 

Como podemos desenvolver esta aptidão? 

Qual atividade física pode ser relacionada ao desenvolvimento dessa 

aptidão? 

Você já pratica algumas dessas atividades?  

 

 
 

 

 

 

 

Sites para pesquisas: 

 

http://www.cbmerj.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=256:recomendacao-para-a-pratica-de-atividade-fisica-4o-parte-

&catid=7:Informacoes-Tecnicas&Itemid=15 

 

http://www.treinoemfoco.com.br/textos-tecnicos/aptidao-fisica-

relacionada-a-saude/ 

 

http://maisequilibrio.com.br/fitness/atividade-fisica-3-1-2-233.html 

 

http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame

.asp?cod_noticia=665 

 

 

http://www.cbmerj.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=256:recomendacao-para-a-pratica-de-atividade-fisica-4o-parte-&catid=7:Informacoes-Tecnicas&Itemid=15
http://www.cbmerj.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=256:recomendacao-para-a-pratica-de-atividade-fisica-4o-parte-&catid=7:Informacoes-Tecnicas&Itemid=15
http://www.cbmerj.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=256:recomendacao-para-a-pratica-de-atividade-fisica-4o-parte-&catid=7:Informacoes-Tecnicas&Itemid=15
http://www.treinoemfoco.com.br/textos-tecnicos/aptidao-fisica-relacionada-a-saude/
http://www.treinoemfoco.com.br/textos-tecnicos/aptidao-fisica-relacionada-a-saude/
http://maisequilibrio.com.br/fitness/atividade-fisica-3-1-2-233.html
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=665
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=665


Atividade 04 

 

 

Organize com seus colegas, uma listagem de atividades físicas que podem 

ser realizadas de forma gratuita. Escolha, dentre essas atividades, as que mais lhes 

proporcionarão prazer e bem estar. 

Elas devem estar relacionadas com a saúde coletiva. Fotografe cenas do 

cotidiano que representem formas de se exercitar ou realizar atividades físicas, e 

montem um painel, de modo on-line no site do curso. 

Descreva em um texto o modo de realização destas atividades, e com essas 

informações, vamos trabalhar as atividades escolhidas e analisar os resultados 

finais, sempre levando em consideração a importância do seu corpo. 

Esse trabalho deverá ser realizado, lembrando-se que o exercício acontece 

sempre de forma agradável e não como castigo ou obrigação. 

Adaptado de (PARANÁ, 2006). 

 

 

 

Atividade 05 

 

Caminhadas  

 

Monte um vídeo explicando como devemos realizar uma caminhada, com o 

máximo de informações necessárias para que o expectador possa entender e utilizar 

este vídeo como tutorial ao realizar suas caminhadas diárias. 

Coloque os benefícios da caminhada, como podemos controlar a intensidade 

da caminhada, os trajes adequados, a evolução ao longo das semanas e os locais 

mais adequados para realizar esta atividade. 

Deverá ser postado no “you tube”, o link compartilhado com a escola em um 

mural coletivo, convidando os demais alunos para assistirem ao vídeo. 

 

 

  

 

 

  



UNIDADE 05 -   A SEMENTE DA VITÓRIA 

 

 

Nesta unidade realizaremos um teste para avaliarmos seu bem-estar, após, 

conheceremos um programa de atividade física elaborada pelo professor Nuno 

Cobra em seu livro, “A semente da vitoria”, que trata de orientações sobre a 

qualidade de vida, pautada no equilíbrio entre as variáveis envolvidas nesta busca. 

Conhecer esta proposta nos ajudará a entender que a saúde e a qualidade de 

vida estão baseadas sempre no equilíbrio entre os fatores que podem determinar a 

sua expectativa de vida saudável. 

Começaremos a unidade executando um teste, para  entendermos  qual o 

nível do seu estilo de vida, respondendo algumas questões do “Pentáculo do bem-

estar”, que deverá  direcionar a sua mudança, para um equilíbrio maior entre os 

aspectos que  influenciam sua saúde. 

Em seguida, ao se conhecer onde deveremos melhorar, buscaremos um 

parâmetro de como fazer estas mudanças e isso só poderá ser feito por meio de 

uma proposta com alguma similitude da visão avaliativa, portanto, creio que será 

muito significante conhecer a proposta do método Nuno Cobra, exposto em seu 

livro, para nos guiar na busca de uma vida mais saudável.  

Avaliar e direcionar  mudanças será a finalidade desta unidade didática que 

propomos, pois, entendemos que a busca de uma vida mais saudável está não 

apenas ligada à atividade física, mas, também a outros fatores tão importantes 

quanto os exercícios físicos e mostrar estas outras variáveis que ampliam os 

conceitos ligados à educação física, nos conduziu até aqui. 

 

Objetivos  

 

Ao se realizar a prática desta unidade de ensino deveremos desenvolver os 

seguintes objetivos: 

 

- Reconhecer os fatores envolvidos nas questões do Pentáculo do bem-estar 

que podem influenciar sua qualidade de vida; 

- Ao se executar o teste, determinar quais as variáveis que necessitam de 

mudanças urgentes para melhoria da sua qualidade de vida; 



- Estudar as variáveis que influenciam sua qualidade de vida, na proposta do 

método Nuno Cobra, para esclarecer como poderemos melhorar nossa qualidade de 

vida,  determinado mudanças necessárias  as nossas tarefas diárias; 

 

Atividade 01  

 

 

 Você  deverá responder  as questões  do Pentáculo do bem-estar, anotando 

as respostas de acordo com suas escolhas, para  posterior preenchimento da 

representação pictórica do teste. 

 

 

 

 – Questionário do Pentáculo do Bem-Estar. NAHAS, BARROS e 

FRANCALACCI (2000). 

Você devera responder ao teste com as seguintes alternativas: 

[0] nunca 

[1] raramente 

[2] quase sempre 

[3] sempre 

 

 

Nutrição: 

a) Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e verduras. 

b) Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces. 

c) Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã 

completo. 

 

Atividade Física: 

d) Você realiza ao menos 30 minutos de atividades físicas moderadas ou 

intensas, de forma contínua ou acumulada, 5 ou mais dias na semana. 

e) Ao menos duas vezes por semana você realiza exercícios que envolvam 

força e alongamento muscular. 

 f) No seu dia-a-dia, você caminha ou pedala como meio de transporte e, 

preferencialmente, usa as escadas em vez do elevador. 

 

 



Comportamento Preventivo 

g) Você conhece sua pressão arterial, seus níveis de colesterol e procura 

controlá-los. 

h) Você não fuma e ingere álcool com moderação*(menos de 2 doses ao dia). 

*Se você nunca fuma ou ingere álcool com moderação, deve escolher a 

opção 3 – sempre 

i) Você sempre usa cinto de segurança e, se dirige, o faz respeitando as 

normas de trânsito, nunca ingerindo álcool ao dirigir. 

 

Relacionamento Social 

j) Você procura cultivar amigos e está satisfeito com seus relacionamentos. 

k) Seu lazer inclui reuniões com amigos, atividades esportivas em grupo ou 

participação em associações. 

l) Você procura ser ativo em sua comunidade, sentindo-se útil no seu 

ambiente social. 

 

Controle do Estresse  

m) Você reserva tempo (ao menos 5 minutos) todos os dias para relaxar. 

n) Você mantém uma discussão sem alterar-se, mesmo quando contrariado. 

o) Você procura equilibrar o tempo dedicado ao trabalho com o tempo 

dedicado ao lazer. 

 

 

 

 Considerando suas respostas, procure preencher a figura abaixo, construindo 

uma representação visual do seu estilo de vida atual. 

 

Deixe em branco se você marcou zero para o item; 

Preencha do centro até o primeiro circulo se marcou ( 1 ) 

Preencha do centro até o segundo circulo se marcou ( 2 ) 

Preencha do centro até o terceiro circulo se marcou ( 3 ) 

 



 

 

 

 

 

Para que você compreenda os itens anotados e as repostas dadas por você, 

e para que  entenda o que é necessário mudar em seu estilo de vida , faremos uma 

leitura do texto , buscando as definições e a abrangência dos termos usados neste 

teste, acesse pelo link  disponibilizado abaixo : 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9QKZbXUPC84SDBmM1B2WHREY0U/view

?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9QKZbXUPC84SDBmM1B2WHREY0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9QKZbXUPC84SDBmM1B2WHREY0U/view?usp=sharing


 

Atividade 02 

 

 

 

Desenvolver  uma qualidade de vida melhor, necessariamente  é uma vida de 

melhor qualidade, pois quando apresentamos esta proposta de estilo de vida ativo, 

não fazemos isso apenas pra retardar a inevitabilidade de nossa morte futura, mas, 

melhorar consideravelmente o nível de vida enquanto vivermos. 

Nesta linha de pensamento  é necessário portanto apresentar uma proposta 

concreta, palpável, que  mostre qual o caminho a trilhar. 

Compreendemos que a proposta de método utilizada  pelo professor Nuno 

Cobra, em seu livro, “A semente da vitória”, é sem dúvida alguma, algo que 

precisamos conhecer, pois abrange a maioria dos aspectos envolvidos  em um estilo 

de vida saudável. 

Abaixo temos alguns links que você deverá acessar para ler os resumos da 

proposta e realizar o seu trabalho sobre a explicação do método proposto pelo autor. 

Este trabalho deverá atender os seguintes critérios: 

- Quem é Nuno Cobra?  Faça um pequeno resumo da sua  vida. 

- Quais os aspectos envolvidos no método? E quais atividades são utilizadas 

em sua execução? 

- Como o autor apresenta os objetivos do seu método? 

- Para cada aspecto citado, faça uma pequena orientação dos passos que 

devemos seguir. 

- Escolha algum ex-aluno do professor Nuno Cobra, citado em seu livro, e 

explique as principais mudanças ocorridas na vida deste aluno após ter utilizado o 

seu método, orientado pelo autor. 

 

Este trabalho será apresentado em sala de aula em seminário de 

apresentações, montado necessariamente em um programa de apresentação de 

slides, e disponibilizados via on-line após a apresentação. 



Leituras  

 

 

 

 

 

Utilize os links para a realização da tarefa. 

A semente da vitória. 

Resumo  

http://www.zemoleza.com.br/trabalho-

academico/humanas/administracao/a-semente-da-vitoria/ 

Resenha 

http://www.valoresreais.com/2010/05/30/resenha-a-semente-da-

vitoria-de-nuno-cobra/ 

Frases extraídas do texto 

http://landerpersonal.wordpress.com/2013/03/12/resumo-do-livro-a-

semente-da-vitoria-nuno-cobra/ 

 

O autor, Nuno Cobra 

http://www.nunocobra.com.br/ 

Dez mandamentos 

http://kabbalah.art.br/bem-estar/item/89-os-dez-mandamentos-de-

nuno-cobra-preparador-fisico-de-ayrton-senna.html 

 

Nuno cobra no facebook 

https://www.facebook.com/pages/Nuno-Cobra/144071028956620 

 

Vídeos fundamentais 

 

Explicação do método pelo autor 

http://vimeo.com/7855241 

Nuno cobra no you tube 

https://www.youtube.com/results?search_query=nuno+cobra 

 

 

http://www.zemoleza.com.br/trabalho-academico/humanas/administracao/a-semente-da-vitoria/
http://www.zemoleza.com.br/trabalho-academico/humanas/administracao/a-semente-da-vitoria/
http://www.valoresreais.com/2010/05/30/resenha-a-semente-da-vitoria-de-nuno-cobra/
http://www.valoresreais.com/2010/05/30/resenha-a-semente-da-vitoria-de-nuno-cobra/
http://landerpersonal.wordpress.com/2013/03/12/resumo-do-livro-a-semente-da-vitoria-nuno-cobra/
http://landerpersonal.wordpress.com/2013/03/12/resumo-do-livro-a-semente-da-vitoria-nuno-cobra/
http://www.nunocobra.com.br/
http://kabbalah.art.br/bem-estar/item/89-os-dez-mandamentos-de-nuno-cobra-preparador-fisico-de-ayrton-senna.html
http://kabbalah.art.br/bem-estar/item/89-os-dez-mandamentos-de-nuno-cobra-preparador-fisico-de-ayrton-senna.html
https://www.facebook.com/pages/Nuno-Cobra/144071028956620
http://vimeo.com/7855241
https://www.youtube.com/results?search_query=nuno+cobra
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