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Este material didático pedagógico, parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), propõe uma intervenção pedagógica 

direcionada aos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual 

Doutora Zilda Arns, do município de Umuarama. 
O presente Caderno Pedagógico busca oferecer orientações, informações e 

subsídios teóricos e práticos a respeito dos riscos decorrentes do sobrepeso e da 

obesidade, contribuindo na formação e construção de conhecimentos acerca de 

fatores importantes na prevenção de doenças crônicas e manutenção da saúde. 

Sabemos que a cada dia cresce o número de pessoas apresentando 

quadros de sobrepeso e obesidade; hoje já são considerados cerca de 250 milhões 

em todo mundo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Com os adolescentes os números são alarmantes, em 2009, a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, realizada pelo IBGE em parceria com o 

Ministério da Saúde constatou que uma em cada três crianças de 5 a 9 anos do 

sexo masculino estava acima do peso recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), revelando um salto expressivo na prevalência de excesso de peso ao 

longo de 34 anos. Em 1974-75 o índice era de 10,9%, passou em 1989 para 15% e 

em 2008/2009 saltou para 34,8%. Entre as meninas não foi diferente, na década de 

70 o índice era de 8,6%, foi para 11,9% em 1980 e chegou aos 32% em 2008/2009. 

Todos esses dados servem de alerta, pois existem muitas doenças 

relacionadas à obesidade infantil, tais como: autoestima baixa, aumento de 

problemas ortopédicos, de infecções respiratórias e de pele, de cirrose hepática por 

excesso de gordura depositada no fígado, pressão alta, colesterol elevado, diabetes 

entre outras, daí a preocupação com o aumento da obesidade principalmente nos 

adolescentes, pois estes são sérios candidatos a serem adultos obesos e conviver 

com todas as restrições e riscos decorrentes dessa doença. De acordo com Guo e 

Chumlea (1999) apud Enes e Slater (2010, p.5) ―a probabilidade de adolescentes 

que apresentam obesidade aos 18 anos desenvolverem esse distúrbio na vida 

adulta é de 34% para os homens e 37% para as mulheres.‖. 

APRESENTAÇÃO 
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De acordo com Francischi et al. (2000); Guedes e Guedes (2003); Enes e 

Slater (2010) e Nahas (2003), dentre os principais fatores que causam a obesidade 

se destacam: os hábitos alimentares inadequados e a falta de atividade física.  

Frente a essa realidade faz-se necessário uma reeducação alimentar e uma 

mudança nos hábitos diários relacionados à atividade física, fatores imprescindíveis 

para se ter qualidade de vida e saúde. As políticas públicas voltadas à educação 

alimentar e ao incentivo de práticas de atividade física regular são importantes e 

necessárias atacando o problema na área da saúde, porém se mostram insuficientes 

no âmbito escolar, também é papel da educação intervir com ações efetivas 

tornando-se parceira em programas que auxiliem a redução e prevenção de 

doenças relacionadas ao excesso de peso. 

Levando em consideração estes aspectos, de que forma a escola em 

especial a disciplina de educação física pode desenvolver ações que ajudem na 

conscientização da necessidade de mudança de hábitos alimentares e físicos 

garantindo uma melhor qualidade de vida para o adolescente? 

Em resposta a esse questionamento, este caderno pedagógico, tem por 

objetivo proporcionar ações de conscientização, reconhecendo a importância e os 

benefícios da atividade física regular no controle e prevenção do sobrepeso e da 

obesidade. O grande desafio é a conscientização dos alunos sobre a importância de 

se manter hábitos de vida saudáveis e que estes se consolidem efetivamente na 

prática contribuindo para uma vida futura saudável. 

Na confiança de que esses objetivos sejam atingidos, este caderno 

pedagógico está composto por quatro unidades didáticas, sendo: 

 

 

Unidade 1 – Saúde e sua relação com a Qualidade de Vida. 

 

 

Esta unidade abordará conceitos de Saúde e Qualidade de Vida e a relação 

existente entre elas. Discute as características físicas, sociais e psicológicas que 

definem o estado de saúde, bem como a importância das atitudes individuais e 

coletivas na influência da saúde e da qualidade de vida.  
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Unidade 2 – Sobrepeso e Obesidade. 

 

 

A segunda unidade trata dos conceitos de Sobrepeso e Obesidade, suas 

causas e consequências, métodos de controle e prevenção. Além disso, serão 

abordados de forma teórico-prática os critérios de diagnóstico de sobrepeso e 

obesidade, com a utilização dos seguintes indicadores: IMC (índice de massa 

corporal) e a circunferência da cintura. 

 

 

Unidade 3 – Atividade Física x Exercício Físico. 

 

 

Esta unidade aborda os conceitos de atividade física e exercício físico, a 

importância dos mesmos, principalmente no processo de prevenção e tratamento do 

sobrepeso e da obesidade. Enaltece os benefícios fisiológicos e psicológicos da 

atividade física regular, bem como os efeitos positivos relacionados à prevenção e 

tratamento do sobrepeso e da obesidade. Justifica a necessidade de mudança de 

atitude no período escolar, principalmente na adolescência e traz algumas 

recomendações de atividades aeróbicas.  

 

 

Unidade 4 – Praticando o Exercício Físico. 

 

 

A última unidade tratará de alguns exercícios que farão parte da intervenção 

prática deste caderno, objetivando a mudança de estilo de vida. Será proposto aos 

alunos uma mistura de exercícios aeróbicos, na intenção de os mesmos 

experienciarem diferentes tipos e escolher os mais prazerosos como rotina na vida 

deles. Os exercícios foram estrategicamente escolhidos por possuírem 

características diferentes daqueles praticados em quadra, ao mesmo tempo, 

eficientes no processo de manutenção, prevenção e tratamento do sobrepeso e da 

obesidade.  
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Este Caderno Pedagógico se destina não só aos professores de Educação 

Física como também aos outros profissionais da área da saúde, que se interessam e 

se preocupam com o tema abordado, na intenção de colaborar com algumas ações 

propostas aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cássia Cilene Cardoso Pereira 

Professora PDE – turma 2014 
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Unidade 1 

Saúde e sua relação 

com a Qualidade de 

Vida 
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A saúde é nosso maior bem, dependemos dela para trabalhar, estudar, 

realizar tarefas cotidianas e também para atividades de lazer. Mas, nem sempre 

percebemos a sua importância e só nos damos conta disso quando ficamos doentes 

e impossibilitados de cumprir com nossas tarefas diárias. 

Embora a concepção de saúde esteja diretamente ligada à ausência de 

doenças, hoje com os avanços da globalização já não podemos mais afirmar isso, 

pois para considerar um indivíduo saudável devem-se levar em conta alguns 

aspectos. 

 

 

No Brasil, a carta Brasileira de Saúde, editada na VIII Conferência Nacional 
de saúde, em 1987, assume que a saúde depende de um conjunto de 
fatores, como as condições de alimentação, de educação, de habitação, de 
renda, do meio ambiente, de trabalho, de transporte, de emprego, de lazer, 
de liberdade, de acesso a terra a aos serviços de saúde. (FINCK et al., 
2009, p.14). 

 

 

Podemos considerar, com base em Nahas (2003, p. 88) que saúde é uma 

condição humana caracterizada por dimensões físicas, sociais e psicológicas. 

Influenciadas diretamente por pólos positivos e negativos. Onde segundo o mesmo 

autor, (...) ―saúde positiva seria caracterizada com a capacidade de ter uma vida 

satisfatória e proveitosa, confirmada geralmente pela percepção de bem estar geral; 

a saúde negativa estaria associada com morbidade e, no extremo, com mortalidade 

prematura.‖. 

As atitudes individuais e coletivas influenciam na qualidade de vida e saúde 

das pessoas. Ou seja, para vivermos bem precisamos ter saúde e para termos 

saúde faz-se necessário o mínimo de condições sociais como moradia, trabalho, 

alimentação, educação e hábitos saudáveis. Logo, entende-se que saúde é 

imprescindível e primordial, tida como um estado positivo e dinâmico em busca do 

bem estar, decorrente das possibilidades do indivíduo em poder gozar de uma vida 

plena e realizada. Saúde então, é consequência do modo como se vive e dos 

relacionamentos em sociedade (FINCK et al., 2009). 

As condições que cada um possui e a maneira como elas serão desfrutadas, 

resultarão em uma maior ou menor saúde e/ou qualidade de vida. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 1999 apud Finck et al., 2009) considera qualidade de vida 
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como o entendimento que o indivíduo faz de sua vida, de seus valores, de seus 

objetivos, expectativas e preocupações. Ou seja, qualidade de vida e saúde, muito 

se parecem, onde uma depende da outra, pois precisamos ter saúde para podermos 

viver bem e vise - versa. 

Vale ressaltar ainda que ―o conceito de saúde relacionado com a qualidade 

de vida refere-se a nossa capacidade de viver sem doenças, à aptidão em manter 

nossas funções físicas, emocionais e intelectuais, e à capacidade de participar de 

atividades com a família, no local de trabalho e na comunidade.‖ (FINCK et al., 2009, 

p. 17). 

O modo como vivemos e as escolhas que fazemos, está vinculado a nossa 

saúde. As facilidades do dia a dia e o conforto tem sido um dos grandes vilões que 

leva o sujeito a adquirir hábitos alimentares negativos que somado a enorme 

redução da prática de atividades físicas tem desencadeado em atitudes, valores e 

estilo de vida prejudiciais, influenciando na saúde geral e na qualidade de vida de 

todos os indivíduos. A partir destas informações os alunos poderão refletir sobre o 

estilo de vida adotado e as possíveis mudanças.  

 

 

 

 

 

 

 Atividade 1: 

Trabalhar com os alunos o conceito de saúde, qualidade de vida e a relação 

entre elas, através de um texto explicativo que foi retirado e adaptado do Livro de 

Especialização em Educação Física Escolar – Modalidade a Distância.  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE PROPOSTA 

Vale a pena lembrar... 
 

Que a Saúde influencia e é influenciada 
pelas atitudes e modos de vida das 

pessoas, no nível individual e coletivo. 
 

(FINCK et al., 2009, p. 15) 
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Disponibilizar o texto aos alunos, prosseguir com a leitura coletiva e explorá-

lo a partir de um debate orientado por algumas questões apresentadas a seguir. 

Texto a ser trabalhado com os alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE RELACIONADA À QUALIDADE DE VIDA 
 
 

Na pré-história, a doença era vista como um castigo dos deuses devido a algum pecado 
cometido, assim para curar as doenças, o homem primitivo rezava e realizava sacrifícios aos 
deuses. Na antiguidade acreditava-se que as doenças tinham relação com a higiene e os hábitos 
pessoais. Até a segunda metade do século XX a doença era vista como consequência da má 
qualidade do ar e das más condições de saneamento. Ou seja, até aqui na história, ter saúde 
significava não estar doente. 

A partir de 1950, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde não somente como 
ausência de doenças, mas como uma característica decorrente de diversos fatores externos e como 
um completo estado de bem estar físico, mental e social. 

Saúde então é decorrente do modo como vivemos e nos relacionamos em sociedade, 
portanto, está diretamente ligada à qualidade de vida de cada pessoa. Para ter uma vida com 
qualidade, a pessoa deve ter um bom estado de saúde, disposição, estar satisfeito no trabalho e no 
ambiente escolar, ter momentos dedicados ao lazer e a religião. 

Alguns aspectos interferem na saúde e qualidade de vida das pessoas, como a prática 
regular de atividade física, a forma como se relaciona com as pessoas, como lida com as emoções 
e como atua na sociedade. Outros aspectos também devem ser considerados, como os direitos do 
cidadão ao trabalho, moradia, alimentação, saúde, educação, e o estilo de vida que cada um adota 
para seguir. 

Já a nossa saúde, está diretamente relacionada ao modo como vivemos, as escolhas que 
fazemos no nosso dia a dia se tornam hábitos se realizadas diariamente e esses hábitos é que irão 
definir nosso estilo de vida. 

O mundo moderno oferece muitos recursos para facilitar e dar mais conforto do dia a dia 
das pessoas, mas esses mesmos recursos acabaram diminuindo a mobilidade das pessoas, 
tornando-as menos ativas em relação ao movimento, prejudicando sua saúde e qualidade de vida. 

Os modismos e o conforto propiciados pelas tecnologias da vida moderna nos levam a ter 
comportamentos relacionados á hábitos negativos. Somados à falta de movimento, temos hábitos 
alimentares que também foram modificados, apresentando uma menor qualidade e variedade de 
nutrientes e maiores quantidades, contribuindo para o aumento de peso corporal de grande parte da 
população. 

O consumo de alimentos e guloseimas extremamente calóricos e com baixo valor nutritivo, 
o conforto oferecido pelo automóvel e a praticidade dos meios eletrônicos contribuem para a 
hipocinesia (lentidão ou diminuição dos movimentos da musculatura), o estresse e a ansiedade do 
dia a dia, favorecendo o consumo de bebidas alcoólicas, drogas e fumo. E em consequência desses 
hábitos decorrentes do estilo de vida no mundo moderno, os indivíduos veem adquirindo doenças 
crônicas degenerativas como a obesidade, hipertensão e diabetes. Interferindo de maneira 
prejudicial à qualidade de vida das pessoas. 

Todos esses fatores interferem negativamente, prejudicando a saúde das pessoas. A 
informação e a orientação são fundamentais, principalmente no âmbito escolar, como forma de 
evitar e prevenir que crianças e adolescentes, desde muito cedo, adotem maus hábitos como 
prática de sua vida cotidiana, levando-os posteriormente para fase adulta, o que poderá ocasionar 
diversas consequências maléficas à saúde. 

 
 
Texto adaptado do livro: Especialização em Educação Física – Finck et al. (2009): p.22-23 
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Questões que nortearão o debate oral com os alunos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba mais professor... 

 

 

 

 

 

 

1) Como era vista a saúde antigamente? 

2) O que mudou com o conceito que a OMS definiu sobre a saúde? 

3) Na sua opinião, qual dos conceitos é o mais correto, porque? 

4) De acordo com o texto, o que você entende por qualidade de vida? 

5) Quais são os fatores apontados no texto, que interferem na saúde, 

no bem estar e na qualidade de vida das pessoas? 

6) Você concorda com estes fatores ou não? Você excluiria ou 

incluiria algum outro fator? Qual (ais)? 

7) Pensando na sua realidade, qual (ais) deste (s) fatores 

estão  presentes e ou ausentes no seu cotidiano? 

8) Você se acha saudável? 

 

Para ampliar ainda mais seus conhecimentos sobre Saúde 

e Qualidade de Vida, consulte as seguintes obras: 

 

a. OLIVEIRA, R. J. Saúde e Atividade Física: 

algumas abordagens sobre atividade física relacionada à 

saúde. Rio de Janeiro: Shape, 2005. 

 

b. GUISELINI, M. Aptidão física saúde bem-estar: 

fundamentos teóricos e exercícios práticos. 2ª Ed. São 

Paulo: Phorte, 2006. 

Figura 1 - Projeto Iniciação 
Científica - Uma Lupa na 

Língua. 
Fonte: Portal do Professor. 
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 Atividade 2: 

Trabalhar com os alunos o questionário ―Pentáculo do Bem-estar‖, com fim 

educacional, para que os mesmos descubram e analisem sobre seu atual estilo de 

vida e a partir de então reflitam suas atitudes, seus valores, influenciando 

diretamente na saúde de cada um.  

 

 

Segue o questionário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ESTILO DE VIDA corresponde a um conjunto de ações habituais que refletem 

as atitudes, os valores e as oportunidades das pessoas. Essas ações têm grande 

influência na saúde geral e na qualidade de vida de todos os indivíduos. 

Os itens a seguir representam características do estilo de vida relacionadas ao 

bem-estar individual. Responda cada questão de acordo com o seu perfil, seguindo as 

indicações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: NUTRIÇÃO 

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

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

 

PERFIL DO ESTILO DE VIDA INDIVIDUAL 

[0] nunca = absolutamente não faz parte do seu estilo de vida; 
[1] raramente = às vezes corresponde ao seu comportamento; 
[2] quase sempre = quase sempre verdadeiro no seu comportamento; 
[3] sempre = a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte 
do seu estilo de vida. 
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Componente: 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? 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

alongamento muscular? 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

preferencialmente, usa as escadas ao invés do elevador? 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

 
Componente: COMPORTAMENTO PREVENTIVO 

g) Você conhece sua PRESSÃO ARTERIAL, seus níveis de COLESTEROL e procura 

controlá-los? 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

h) Você NÃO FUMA e ingere ÁLCOOL com moderação (menos de 2 doses ao dia)? 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

trânsito, nunca ingerido álcool, se vai dirigir? 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

 
Componente: RELACIONAMENTO SOCIAL 

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

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

em associações? 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

 
Componente: CONTROLE DO ESTRESSE 

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

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

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

lazer? 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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Agora vamos pintar a estrela! Quanto mais colorida, quanto mais cheia é uma 

estrela, melhor e mais bonita. 

No Pentáculo é da mesma forma, quanto mais, melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando suas respostas aos 15 itens anteriores, procure colorir 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 círculo se marcou   [ 1 ] 

 Preencha do centro até o segundo círculo se marcou  [ 2 ] 

 Preencha do centro até o terceiro círculo se marcou    [ 3 ] 

Texto adaptado de: NAHAS, M.V.B. e Francalacci, v.l. O Pentáculo do bem-estar: 
base conceitual para avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. Revista 

Brasileira de Atividade Física e Saúde, 5(2), 48-59, 2000. 
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Unidade 2 

Sobrepeso e 

Obesidade 
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O tema obesidade vem sendo muito discutido nas duas últimas décadas, a 

mídia falada, escrita, televisionada tem debatido intencionalmente esse tema sob 

vários vieses como o da saúde, da estética ou das políticas públicas. 

Cuppari (2002, p.132) define obesidade como ―uma enfermidade crônica, 

que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura a um nível tal que a saúde 

esteja comprometida‖.  

É necessário compreender a diferença entre sobrepeso e obesidade para 

entendermos melhor o processo. Na interpretação de Guedes e Guedes (2003) a 

obesidade caracteriza-se como uma condição em que a quantidade de gordura 

corporal ultrapassa os níveis desejáveis, gerando complicações ao indivíduo, 

enquanto que no sobrepeso o peso corporal total é que excede a determinados 

limites. 

Doenças decorrentes da obesidade que eram características de adultos 

passam a ser diagnosticadas nas crianças e nos adolescentes, como ―(...) o 

aparecimento precoce da hipertensão arterial, dislipidemias, aumento da ocorrência 

do diabetes tipo 2, distúrbios na esfera emocional, além de comprometer postura e 

causar alterações no aparelho locomotor.‖ (ENES & SLATER, 2010, p. 165). 

É importante ressaltar que os aspectos estéticos que comprometem os 

adolescentes quando esses apresentam sobrepeso e obesidade não são os mais 

preocupantes, deve-se considerar principalmente as várias doenças decorrentes 

desse excesso de peso, entre elas destacam as doenças cardiovasculares, 

hipertensão, diabetes e colesterol alto, prejudicando diretamente a qualidade de vida 

e diminuindo sobremaneira a expectativa de vida dos indivíduos. Nas crianças e 

adolescentes o excesso de peso e gordura corporal vem aumentando de forma 

assustadora e preocupante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na população adulta, a obesidade 
aumenta o risco de doença e morte, 
enquanto na população jovem esse 
evento vem se convertendo em um 
problema que causará profundas 
repercussões na saúde pública. 

 
ENES e SLATER, 2010, p. 165. 
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Isso gera uma enorme preocupação, pois as consequências da obesidade 

para a saúde vão desde o risco prematuro de morte até as graves doenças 

debilitantes que afetam a qualidade de vida dos indivíduos, já citadas anteriormente. 

(LANCHA JÚNIOR, 2006). 

Coaduna-se com essas reflexões Guedes & Guedes (2003, p.243), quando 

relata sua preocupação com essa doença, e a importância do diagnostico precoce 

―quanto menor a idade em que a obesidade se manifesta e quanto maior sua 

intensidade, mais elevada à probabilidade de que a criança se torne um adulto 

obeso, verifica-se que 80% dos adultos obesos foram, também, adolescentes 

obesos.‖ A obesidade, principalmente na adolescência, é um grave distúrbio de 

saúde que reduz e ameaça a expectativa de vida. 

É importante que o adolescente obeso seja identificado ainda na infância, 

pois quanto mais tempo as crianças permanecem acima do seu limite de peso 

corpóreo considerado normal, provavelmente mais eles continuarão neste estado 

durante a vida adulta. (RONQUE et al., 2005 apud SOUZA JUNIOR e BIER, 2008). 

A obesidade para Oliveira e Fisberg (2003) é decorrente de fatores 

genéticos, fisiológicos e metabólicos, porém, para a autora o que melhor explica o 

aumento dos índices de obesidade está relacionado ao estilo de vida e aos hábitos 

alimentares. 

 

 

Saiba mais professor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os agentes promotores da obesidade são hormonais, 

hereditários, ingestão excessiva de alimentos e os baixos níveis 

de atividade física. Destes, na maioria dos casos, os fatores de 

estilo de vida (alimentação e atividade física) representam a 

combinação mais efetiva para o controle de peso e o 

desequilíbrio é a principal causa do crescente índice de 

sobrepeso (IMC>25) observado em nossa população. 

 

(NAHAS, 2001 apud SALVE, 2006. p. 37). 
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Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1999) o sobrepeso e a 

obesidade estão diretamente relacionados a um desequilíbrio entre as calorias 

consumidas de alimentos ricos em gorduras e açúcares e com poucas vitaminas, 

minerais e nutrientes, e as calorias gastas em atividades físicas, que a cada dia 

diminuem em função da vida sedentária gerada pelos crescentes avanços na 

tecnologia e da crescente urbanização. Ou seja, a obesidade não acontece do dia 

para a noite, mas sim decorrente do acúmulo da ingestão de energia sempre maior 

que o gasto da mesma. 

Na interpretação de Barbosa (2004), alguns fatores internos e externos 

podem ser considerados os desencadeadores da obesidade. Dentre os fatores 

internos destacam-se: os genéticos (predisposição genética) e os metabólicos (gasto 

energético). Os fatores externos são: alimentares (preferências alimentares), 

psicológicos (problemas emocionais) e a atividade física (estilo de vida). 

Guedes e Guedes (2003) ressalta que o equilíbrio energético (consumo e 

demanda de energia), é um demonstrativo do estado nutricional do indivíduo, 

atestando a mudança do seu peso corporal. Os autores classificam em três as 

situações desse equilíbrio: Equilíbrio energético positivo, quando o consumo 

alimentar é superior a demanda energética, ou seja, as Kcal extras que não são 

utilizadas pelo organismo serão estocadas em forma de gordura, consequentemente 

aumentando o peso corporal. Equilíbrio energético negativo, quando o consumo 

alimentar é inferior a demanda energética diária, ou seja, existe um ―déficit‖ de Kcal, 

obrigando o organismo a recorrer ao estoque existente no corpo, resultando em 

redução no peso corporal. Equilíbrio isoenergético, quando o consumo de alimentos 

e demanda de energia são equivalentes, não gerando mudança no peso corporal. 

Para determinar uma situação de obesidade ou sobrepeso, a maneira mais 

simples e recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é o Índice de 

Massa Corporal, que representa a massa em quilogramas dividida pelo quadrado da 

altura do indivíduo (kg/m²), resultando no nível de gordura, também conhecido como 

índice de ―Quetelet‖, muito utilizado em adultos e recomendado para crianças e 

adolescentes (LANCHA JUNIOR, 2006). 

Seu cálculo, é rápido e prático e pode ser realizado por qualquer pessoa a 

qualquer momento ou lugar, tem como objetivo definir o nível de sobrepeso e 

obesidade. Considerado como um indicador confiável para a identificação de 
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gordura corporal. Para crianças e adolescentes existe uma tabela específica que 

leva em conta a idade e o sexo. 

Outra forma importante de determinar o grau de acúmulo de gordura 

corporal é a circunferência da cintura, considerados como um dos melhores métodos 

para estimar a gordura visceral em adolescentes, considerando que o risco de 

doenças é maior para as pessoas que acumulam gorduras na região abdominal 

(central), ao redor das vísceras aumentando o risco de doenças cardiovasculares, 

diabetes e vários tipos de câncer (NAHAS, 2003). 

Em função dos riscos relacionados à saúde, decorrente da obesidade, além 

do tratamento nos casos já diagnosticados, muito importante também é a prevenção 

desta doença. Uma dieta saudável e a prática da atividade física são fundamentais 

para manter ou reduzir o peso corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas de uma alimentação saudável: 

 

 Consumo diário de 30% do valor energético total (VET) em 

gorduras, sendo de10% a 7% em gorduras saturadas para prevenção e 

tratamento das dislipidemias, respectivamente. O consumo de gordura 

trans deve limitar-se a 1% do VET. 

 Restringir o consumo de sódio a 2.400 mg/dia (ou 6 g/dia de sal). 

 Orientar a redução do consumo de alimentos e bebidas ricos em 

carboidratos simples, assim como de bebidas alcoólicas. 

 Estimular o consumo de aves, carnes vermelhas magras e, pelo 

menos duas vezes por semana, de peixes (no mínimo duas vezes por 

semana). 

 Estimular o consumo de mais de cinco porções por dia de frutas e 

hortaliças 

 

(Sociedade Brasileira de Pediatria, 2008, p.48). 

Figura 2 – Pencil.  
Fonte: PIXABAY 
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A atividade física regular é uma das grandes responsáveis pelo equilíbrio e a 

manutenção de um estilo de vida ativo, o que distancia o indivíduo do sedentarismo. 

Tornando-o mais predisposto a hábitos saudáveis, melhorando sua construção de 

autoconfiança, seu desenvolvimento social e psicológico.  

 

 

Saiba mais professor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividade 1: 

Coletar os dados antropométricos dos alunos com medidas de massa 

corporal (peso), estatura (altura), circunferência de cintura (CC), seguida da 

aplicação do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC= Peso (kg) /Altura em 

metros ao quadrado. Seguindo os protocolos que constam no anexo 2. 

Organizar esses dados em uma ficha individual (anexo1), para análise e 

posterior comparação de resultados de pré e pós-teste. As tabelas para análise 

podem ser vistas no anexo 3. 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

Época do início da Obesidade: 

 

 Obesidade de longa data: indivíduos obesos desde criança; 

 Obesidade da puberdade: aparece na puberdade, é 

predominante em mulheres e tem, como causas, angústias e 

ansiedades dessa fase da vida e alterações orgânicas; 

 Obesidade na gravidez: na gravidez e no pós-parto, também 

por fenômenos psíquicos e/ou orgânicos. 

 Obesidade por interrupção de exercícios: comum em 

esportistas que ingerem grandes quantidades de calorias e 

param de fazer exercícios, ou seja, deixam de gastá-las. 

(DARIDO, 2011, p.235-236) 
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 Atividade 2: 

A partir da fundamentação teórica apresentada neste caderno pedagógico, 

trabalhar com os alunos os conceitos de sobrepeso, obesidade, suas causas, 

consequências e possíveis prevenções, através de aulas expositivas, dialogadas e 

em forma de slides. Segue em anexo (5), o modelo de aula que será ministrado aos 

alunos. 

 

 

 Atividade 3:  

Em nível de ilustração e reforçando o conteúdo trabalhado, assistir a um 

vídeo intitulado: Muito Além do Peso. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hrvNGQBUR2M&feature=youtu.be>. Acessado 

em: 25 out. 2014. 

 

Calculando o IMC: 

IMC = peso÷ altura x altura 

 

IMC = Peso 
             Altura ² 

Leia mais sobre o assunto: 

 

 https://sites.google.com/site/imc22indicedemassacorporal/h
ome 

 
 http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteu

do.php?conteudo=183 

https://www.youtube.com/watch?v=hrvNGQBUR2M&feature=youtu.be
https://sites.google.com/site/imc22indicedemassacorporal/home
https://sites.google.com/site/imc22indicedemassacorporal/home
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=183
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=183
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O vídeo é um documentário que retrata os excessos presentes na sociedade 

brasileira, especificamente nas crianças. O excesso de alimentos ricos em açúcar, 

gorduras e sal que estão provocando os excessos de peso. Um alerta sobre os 

fatores prejudiciais da obesidade para a saúde das crianças, como as doenças 

relacionadas a ela. Mostra alguns alimentos mais consumidos pelas crianças e seus 

componentes. Tem a intenção de conscientizar os indivíduos dos riscos associados 

á obesidade. 

 

 

Saiba mais professor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestões de Livros: 

a. VIUNINSKI, N. Obesidade Infantil: guia prático para 

profissionais da saúde. Rio de Janeiro: EPUB, 1999. 

b. FONSECA, J. G. M. Enciclopédia da Saúde: obesidade e 

outros distúrbios alimentares. Rio de Janeiro: Medsi, 2001. 

 

 Sugestões de Sites: 

a. www.saudeemmovimento.com.br 

b. www.abeso.org.br 

c. http://obesidade.org/obesidade-na-adolescencia/ 

 

 Sugestões de Atividades: 

a)  Palestra com um profissional da área de Nutrição, abordando 

o tema Reeducação alimentar, as principais características 

dos macro e micro nutrientes presentes nos alimentos, as 

dietas da moda, e as consequências advindas da alimentação 

inadequada. 

b) Trabalhar com os alunos, leitura dos rótulos dos principais 

alimentos ingeridos por eles, como também das guloseimas 

preferidas. 

c) Trabalhar com o tema Transtornos Alimentares: Anorexia 

nervosa, Bulimia nervosa. 

http://www.saudeemmovimento.com.br/
http://www.abeso.org.br/
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Unidade 3 

Atividade 

Física 
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Entende-se por atividade física qualquer movimento corporal, produzido 

pelos músculos, resultando em gasto de energia maior do que os níveis de repouso. 

(CASPERSEN et al. 1985, apud NAHAS, 2003). Incluem aqui todas as atividades 

diárias como trabalho, lazer, exercícios, esportes, danças. 

Apesar de estarem relacionados, atividade física e exercício físico não são 

idênticos. Exercício físico é considerado como toda ―atividade física planejada, 

estruturada e repetitiva, cujo objetivo visa a melhoria e manutenção de um ou mais 

componentes da aptidão física‖ (CASPERSEN et al. 1985 apud GUEDES e 

GUEDES, 1995, p. 13). 

Enes & Slater (2010), relatam que muitas são as evidências de que a prática 

regular de atividade física ajuda na prevenção de doenças, principalmente a 

obesidade, sem falar que, o nível de atividade física da adolescência determinará o 

padrão na fase adulta. Mas infelizmente o que vemos é cada vez mais crianças e 

adolescentes deixando de movimentar o corpo, trocando atividades como esportes e 

caminhadas pela televisão, passam horas em frente a computadores, celulares e 

etc. Com isso adquirem hábitos cada vez mais sedentários, colocando a qualidade 

de vida em risco. 

Mundialmente existem estudos que apontam para um elevado índice de 

sedentarismo, variando de 50% a mais de 80% na população mundial (MENDES et 

al., 2006, apud SOUZA JUNIOR & BIER, 2008). 

Entre crianças e adolescentes, de acordo com um estudo de coorte 

realizado por Hallal et al., (2006) apud Enes & Slater (2010, p. 164) ―com 4.452 

adolescentes com idade entre 10 e 12 anos, verificou-se que 58,2% da amostra 

adotavam estilo de vida considerado sedentário (menos de 300 minutos de atividade 

física/semana). Uma outra pesquisa realizada com 960 adolescentes em Pelotas, 

RS, mostrou que os índices de sedentarismo chegaram a 39% (OEHLSCHLAEGER 

et al., 2004 apud ENES & SLATER, 2010). 

São índices que não param de crescer, gerando graves complicações a 

população de uma forma geral, pois a falta de atividade física está diretamente 

ligada ao sobrepeso e obesidade e a todas as doenças relacionadas. 

É importante ressaltar que a modernização dos processos produtivos 

também foi responsável pela redução da prática de atividade física, 
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consequentemente os indivíduos estão gastando cada vez menos energia e 

adquirindo cada vez mais doenças crônicas. 

Para Nahas (2003, p.170) a prática regular da atividade física além de 

reduzir a probabilidade de o indivíduo desenvolver doenças crônicas, ainda possui 

outros benefícios como: 

 

 

Reduzir o risco de morte prematura por todas as causas; reduzir o risco de 
morte por doenças cardíacas; reduzir o risco de desenvolver diabetes; 
reduzir o risco de desenvolver hipertensão; ajudar no controle da pressão 
arterial em pessoas hipertensas; reduzir a sensação de depressão e 
ansiedade; manter a autonomia e a independência do idoso; auxiliar no 
controle corporal; auxiliar no desenvolvimento e manutenção de ossos, 
músculos e articulações saudáveis; ajudar indivíduos idosos a manter a 
força muscular e o equilíbrio. Dando-lhes mobilidade e reduzindo as 
quedas; promover o bem-estar psicológico e a autoestima. 

 

 

Pessoas com hábitos sedentários apresentam um gasto calórico reduzido e 

podem ter mais dificuldade de queimar a gordura e mais facilidade para armazená-

la, estando a mercê de muitas doenças e propícias a perder os benefícios citados 

anteriormente. Quanto mais ativo o indivíduo se torna, mais calorias ele queima, 

aumentando o seu gasto energético, a atividade física deve fazer parte do cotidiano 

de todas as pessoas, caracterizando um estilo de vida ativo e saudável. 

Para se conseguir um estilo de vida ativo e saudável, não é nada fácil, mas 

perfeitamente possível. Começa pelo entendimento da importância de se comer bem 

(e não bastante), e da necessidade de praticar regularmente uma atividade física. É 

uma mudança de estilo, costume, de ampliar conhecimentos. Rotina que deve 

acontecer em qualquer lugar, sendo a escola um espaço propício para a aquisição 

de conhecimentos necessários para essa mudança de estilo de vida. 

Nas escolas a disciplina de educação física acontece somente duas vezes 

por semana e com uma duração em média de 30 a 40 minutos cada, prejudicando 

sobremaneira o planejamento e a continuidade dos exercícios físicos, relacionados a 

melhoria e manutenção da qualidade de vida, mas não deixando de cumprir o seu 

papel de conscientização com os alunos, na perspectiva de que na vida adulta os 

mesmos possam manter um estilo de vida saudável. 
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Desta forma fica evidente a importância de hábitos saudáveis na melhoria da 

redução e prevenção do sobrepeso e da obesidade. Considerando que para os 

adolescentes a escola é um lugar apropriado para acontecer uma mudança de 

atitude, pois é lá que o conhecimento acontece. Cabe a escola e aos professores de 

Educação Física em particular, passar informações atuais e precisas sobre questões 

diversas, aqui no caso, especificamente questões relacionadas à saúde. 

A maneira como o indivíduo se relaciona com seu corpo comparado à 

sociedade depende da cultura em que ele está inserido. A prática da atividade física 

regular é imprescindível desde a infância, devido aos efeitos positivos relacionados 

ao tratamento e prevenção da obesidade e sobrepeso. No dia a dia das escolas 

percebe-se a dificuldade de alguns alunos com sobrepeso e obesidade em lidar com 

sua autoimagem, pois nossa sociedade tem se caracterizado como discriminatória e 

muitas vezes cruel. 

Na interpretação de Zoboli e Santos (2005) apud Goulart (2010 p. 26): ―O 

aluno obeso é constante vítima de ridicularização dos companheiros, passando 

muitas vezes pela rejeição dentro do seu próprio grupo. Os alunos obesos são 

muitas vezes excluídos das aulas de Educação Física porque ninguém quer perder 

na hora da brincadeira.‖ 

Os benefícios da Atividade Física regular são abordados também por 

Matsudo (2007), de formas fisiológica e psicológica e resumidas nos gráficos a 

seguir: 

 

                                          Controle do 
       Diminui Pressão                    Peso Corporal                   Melhora Mobilidade 

Arterial                                                                                      Articular 
 

 

Melhora                                                                                                 Melhora 
Resistência                                                                                            Perfil de 
Insulina                                                                                                  Lipídeos 

 

 

      Melhora                                    Aumenta a                             Melhora a 
Força Muscular                         Densidade Óssea                   Resistência Física 
 

Gráfico adaptado de Matsudo, 2007, p.57. 

Benefícios 

Fisiológicos 
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                   Aumenta                                                                Diminui 
                 Auto-estima                                                            Depressão 

 

 

        Alivia                                                                                         Mantém 
        Stress                                                                                       Autonomia 
 

 

 

          Melhora                             Aumenta o                               Reduz o 
      Auto Imagem                         Bem Estar                           Isolamento Social 
 

Gráfico adaptado de Matsudo, 2007, p.58. 

 

 

A escola não é lugar de se desenvolver traumas e ou incentivar 

preconceitos, é um ambiente de construção de conhecimentos, que tem como 

objetivo formar cidadãos críticos e conscientes e a disciplina de Educação Física 

desempenha um papel fundamental na conscientização desses adolescentes. 

A melhor maneira de controlar o peso é a combinação de uma alimentação 

balanceada com a prática regular de atividade física e não apenas um ou outro. O 

ideal é fazer um pouco de atividade física todos os dias, ou pelo menos três vezes 

por semana, em razão dos seus benefícios físicos, mentais e sociais. As crianças e 

os adolescentes devem optar por atividades que lhes dão prazer, o professor de 

Educação Física é a pessoa ideal para orientar e incentivar essa pratica. 

Na fase da adolescência é primordial que as necessidades energéticas 

sejam supridas, considerando que o déficit energético pode causar prejuízos ao 

crescimento e desenvolvimento dos adolescentes. 

 

 

A atividade física regular ajuda na manutenção e fortalecimento dos ossos, 
músculos e articulações, no aumento da massa magra, na diminuição da 
gordura corporal, na melhoria dos níveis de eficiência cardiorrespiratória, de 
resistência muscular e de força isométrica, facilitando o desenvolvimento 
das habilidades motoras e o controle dos sentimentos de ansiedade e 
depressão.‖ (FINCK et al., 2009, p.31-32). 

 

 

 

Benefícios 

Psicológicos 



28 

Caderno Pedagógico - Cássia Cilene Cardoso Pereira – PDE/2014. 

Saiba mais professor... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante das várias possibilidades de exercícios físicos, os mais indicados no 

controle e prevenção do sobrepeso e da obesidade tem sido os aeróbicos, por 

utilizarem grandes grupos musculares e ativarem o sistema orgânico de oxigenação. 

Recomendações na prevenção e tratamento da criança e adolescente 
com obesidade. 

 

1. Aumento do gasto energético; 

2. Prática da atividade física moderada por pelo menos 60 minutos diários; 

3. Diminuir os comportamentos sedentários, como por exemplo, ver televisão; 

4. Incorporar um tempo para atividade física, dentro e fora da escola; 

5. Estruturar atividades físicas de acordo com a idade; 

6. Intervenções específicas na redução do tempo gasto com TV, vídeos 

games, DVD; 

7. Propor atividades como jogos, brincadeiras, danças e esportes, por se 

mostrarem mais atrativas para adolescentes; 

8. Estimular atividades que ofereçam prazer ao adolescente; 

9. Ter apoio dos familiares, escola, colegas, amigos, professores, para o 

sucesso e manutenção das atividades físicas; 

10. Optar por atividades aeróbicas com menor intensidade e duração de no 

mínimo 30 minutos de duração; 

11. Evitar os esportes competitivos, pois os mesmos aumentam problemas 

psicológicos e sociais; 

12. Respeitar a capacidade individual de realizar os exercícios físicos; 

13. Amenizar os sintomas que possam gerar impedimentos à prática, como 

assaduras, sudoração, falta de ar; 

14. O sucesso da continuidade dos adolescentes na prática deve estar 

direcionado aos benefícios adquiridos durante o processo; 

 
Quadro adaptado de Matsudo (2007), p.113-114. 
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Esses exercícios têm como características exigirem esforços de média e 

longa duração, sendo sempre dinâmicos, com ritmos constantes e intensidades 

moderadas. (GUEDES E GUEDES, 2003). 

De acordo com Matsudo (2007), alguns fatores como a idade, o sexo, raça, 

ingestão de energia, objetivos pessoais e principalmente o gasto energético diário, 

são imprescindível para se manter o peso corporal. Ressalta ainda que 30 minutos 

diários de atividade física moderada reduz riscos de doenças crônicas, mas são 

insuficientes na prevenção do sobrepeso e da obesidade. 

 

 

O consenso atual de posicionamento da Associação Internacional de 
Estudos da Obesidade recomenda 60 a 90 minutos por dia de atividade 
física moderada ou 35 minutos/dia de AF vigorosa para evitar ganhar de 
novo peso, seguindo um quadro de obesidade. Parece que 45-60 minutos 
por dia de atividade física moderada é necessária para prevenir a transição 
de peso normal para obesidade na maior parte da população. (Matsudo, 
2007, p. 142). 

 

 

A tabela abaixo traz recomendações gerais de atividades físicas aeróbicas, 

com objetivos diferentes, baseadas em propostas internacionais do CDC, American 

College of Sports Medicine, Institute of Medicine e a International Association for the 

Study of Obesity compiladas por Matsudo (2007, p. 129). 

 

 

 

 

OBJETIVO 

RECOMENDAÇÃO Intensidade Duração Frequência 

Benefícios para saúde 
 

Moderada 
 

Pelo menos 30 
minutos 

Pelo menos 5 dias da 
semana, de preferência 

todos os dias 

Prevenir obesidade ou 
sobrepeso 

 
Moderada 

Pelo menos 45 
minutos. Preferência 
mais de 60 minutos 

por dia 

Pelo menos 5 dias da 
semana, de preferência 

todos os dias 

Manutenção da perda de 
peso 

 
Moderada 

60 a 90 minutos por 
dia, ou 200 a 300 

minutos por semana 

 
Todos os dias da 

semana 

Tabela adaptada de Matsudo, 2007. p.129 

Recomendações de atividade física aeróbica de acordo com alguns objetivos como: 
benefícios para a saúde, prevenção da obesidade ou ganho de peso e manutenção do 

peso corporal. 
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Saiba mais professor... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividade 1: 

A partir da fundamentação teórica, trabalhar com os alunos o conceito de 

atividade física e exercício físico, a importância dos mesmos no controle e combate 

do sobrepeso e da obesidade, contribuindo positivamente na manutenção e melhoria 

da saúde dos alunos, com aulas dialogadas e expositivas em forma de slides. O 

modelo da aula que será ministrada aos alunos, consta no anexo 6.  

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

 Sugestões de Livros: 

 

a) MATTOS, M. G. DE; NEIRA, M. G. Educação 
Física na adolescência: construindo o 
conhecimento na escola. São Paulo: Phorte 
Editora, 2000.  
 

b) GUEDES, D. P;GUEDES, J. E. R. P. Exercício 

Físico na promoção da saúde. Londrina: 

Midiograf, 1995. 

 

c) LEITE, P. F. Aptidão física – Esporte e Saúde: 

prevenção e reabilitação de doenças 

cardiovasculares, metabólicas e 

psicossomáticas. São Paulo: Robe Editorial, 

1990. 

 

 Sugestões de Vídeos: 

 

a) https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=

endscreen&v=sCTLOzwvLoQ 

 

b) https://www.youtube.com/watch?v=kZYLJfNnbN4 

 

https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=sCTLOzwvLoQ
https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=sCTLOzwvLoQ
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 Atividade 2 

Será realizada uma pesquisa sobre o nível de atividade física dos alunos 

envolvidos. Para tanto, optou-se pelo Questionário de Atividade Física para 

Adolescentes QAFA (anexo 4). 

Este questionário é composto por vinte e cinco questões e suas informações 

permitem estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade 

moderada e vigorosa, determinando desta forma o nível de atividade física de cada 

adolescente. 

A atual pesquisa servirá de base, para levantar os dados sobre os hábitos 

dos alunos, relacionados á atividade física. 

 

 

 Atividade 3 

Assistir ao vídeo ilustrativo de uma entrevista dada pelo Dr. Osmar de 

Oliveira - Mitos e Verdades sobre a atividade física. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=uORVLDepWO4>. Acessado em: 17 out. 2014. 

O vídeo ressalta a importância da atividade física para o ser humano, 

relatando os mitos e as verdades relacionadas à prática regular da mesma, comenta 

sobre a caminhada, a corrida, o futebol e seus benefícios para o organismo humano. 

Ressalta as conseqüências do sedentarismo e da má alimentação. Incentiva a 

prática regular demonstrando motivos fisiológicos e psicológicos benéficos ao ser 

humano. 

 

 
Adolescentes que venham a obter, nas aulas de 

Educação Física, conhecimentos sobre os benefícios da prática 

da atividade física de forma regular para a saúde, serão adultos 

esclarecidos que poderão desfrutar de uma vida mais saudável 

com maiores possibilidades de prevenção de doenças. 

 
(FINCK et al., 2010, p. 82) 

Figura 3 – Refletir. 
Fonte: CRESCER 

COM CRISTO, 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=uORVLDepWO4
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Unidade 4 

Praticando 

Exercício Físicos 



33 

Caderno Pedagógico - Cássia Cilene Cardoso Pereira – PDE/2014. 

As intervenções práticas relacionadas a atividade física propostas aos 

alunos serão: caminhadas, corridas, ciclismo, slackline e Dança de Academia. 

Deverão acontecer em contra-turno, com uma frequência de duas vezes por semana 

e duração de no mínimo 01h00min. 

Para despertar o interesse e a motivação por essas atividades, optou-se por 

trabalhar com uma mistura de exercícios aeróbicos, com o intuito de que os alunos 

possam experienciar todos, tendo condições de escolher as que mais lhe agradam, 

já que todas elas trazem benefícios para o ser humano e em especial na prevenção 

e no tratamento do sobrepeso e da obesidade. 

As atividades foram escolhidas pensando em uma diversidade de exercícios 

estrategicamente diferentes das que eles estão acostumados a vivenciar na quadra 

do colégio, justamente pensando na possibilidade de adquirir hábitos saudáveis que 

os acompanharão pra vida toda. A intenção é propor atividades onde eles não 

precisem de quadra, de materiais específicos como bolas, redes, aros (objetos que 

não se encontram em qualquer esquina), mas que ao mesmo tempo, possam levá-

los a um comportamento saudável, como estão se encaminhando para o mercado 

de trabalho e muitos dos alunos do ensino médio já tem um emprego, também 

propor uma atividade de academia, pois o objetivo é vivenciar e encontrar uma 

atividade que lhe dê prazer e supra os objetivos propostos relacionados á saúde. 

Para não cair na mesmice, também desafiá-los com uma atividade nova e 

exclusiva para eles como o slackline. A intenção é extrapolar as diversas formas de 

atividades físicas. 

No encerramento da intervenção acontecerá um passeio de ciclismo onde 

serão convidados para participar toda a comunidade escolar e os familiares. 

 

 

 

 

EXERCÍCIO FÍSICO NÃO É VACINA 

 

Você se vacina uma vez e seu efeito se prolonga 
por toda a vida! 

O efeito da atividade física é finito: 
Para mantê-lo, assim como para obtê-lo, só dando 

continuidade aos seus exercícios. 
E assim, você diminui as possibilidades de doenças 

relacionadas com o sedentarismo. 
E a vida, certamente, será muito mais agradável de ser 

vivida. Feliz, portanto! 
 

(MONTE, 1997, p.199) 
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Para iniciar todas as atividades práticas, é necessário aquecer o sistema 

cardiorrespiratório e musculoesquelético, com o objetivo de preparar o corpo para a 

atividade e o desempenho motor.  

Esse aquecimento é de suma importância para o praticante, de acordo com 

Guedes e Guedes (1995), o mesmo prepara o organismo para um esforço mais 

intenso, minimizando possibilidades de lesão e permite ao organismo o 

funcionamento mais eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividade1: 

A partir da fundamentação teórica, passar aos alunos a importância e as 

características de cada um dos exercícios que foram escolhidos para a intervenção 

prática. Suas recomendações referentes ao controle e prevenção do sobrepeso e da 

obesidade. Através de aula dialogada e expositiva em forma de slides. O modelo da 

aula que será ministrada aos alunos, consta no anexo 7.  

 

 

 

Funções do Aquecimento: 

 

a. Melhora da irrigação sanguínea para os músculos; 

b. Aumento da atividade enzimática para iniciar as reações 

metabólicas anaeróbica e aeróbica; 

c. Diminuição da viscosidade do líquido presente nas 

articulações; 

d. Adaptação do sistema cardiovascular para o esforço; 

e. Alongamento muscular prévio e preparação articular; 

 
(LEITE, 1990, p.104) 

ATIVIDADE PROPOSTA 
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Figura 4 – Caminhada 
Fonte: UMA VIDA COM SENTIDO. 

 

 

A caminhada para Guedes e Guedes (2003), tem sido considerada como o 

melhor exercício físico para se iniciar um programa de manutenção e controle de 

peso, pela facilidade da prática, não exige do praticante nenhum pré requisito 

específico de aptidão física, caracterizada como uma atividade simples, onde 

qualquer pessoa pode praticar, independente de sua condição física, apresentando 

um baixo nível de lesões, podendo ser praticada em qualquer lugar e a qualquer 

horário. 

Matsudo (2007, p. 153), coaduna-se com essa informação quando cita 

alguns resultados positivos da caminhada neste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Perda de peso, mesmo sem mudança de dieta; 

b) Diminuição da gordura corporal; 

c) Diminuição da gordura visceral 

d) Aumento de lipoproteína de alta densidade; 

e) Redução da pressão arterial; 

f) Redução do risco de morte cardiovascular e câncer; 

g) Comparativamente menor risco de trauma. 
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 Atividade1: 

Realizar a caminhada propriamente dita com os alunos, no período de 

contra-turno, com uma duração de 01h00min. 

Na primeira semana de intervenção realizar a caminhada com uma 

frequência de 2 vezes por semana, considerando e respeitando a aptidão física 

individual da turma.  

Após esses dias, intercalar a caminhada com outros exercícios relacionados 

a seguir, em 1vez na semana. 

O trajeto percorrido será no próprio bairro do colégio mais precisamente no 

seu entorno. 

ATIVIDADE PROPOSTA 

 
Caminhar ... para CONDICIONAR, PREVENIR, REABILITAR e 

MANTER: 
 

 Caminhar é investimento na DURAÇÃO E QUALIDADE DE 
VIDA; 

 Caminhar é um exercício completo (além de ser prático e 
gratuito); 

 Caminhar é um condicionamento do corpo por inteiro (os 
aparelhos cardiorrespiratório e locomotor são os mais 
beneficiados); 

 Caminhar é saudável para: coração, vasos, pulmões, 
músculos, ossos e articulações; 

 Caminhar é um ato de higiene e, por isso, deve ser praticado 
todos os dias; 

 Caminhar é um fator de nutrição, além de hipertrofiar toda a 
nossa musculatura e queimar o excesso de gordura, promove 
um equilíbrio funcional de nosso organismo, e, finalmente. 

 Caminhar é seguir adiante no exercício de liberdade, passo a 
passo se afastando da morte e, passo a passo, se 
aproximando da vida! 

 É CAMINHAR PARA VIVER! 

(MONTE, 1997, p.200) 



37 

Caderno Pedagógico - Cássia Cilene Cardoso Pereira – PDE/2014. 

                          

Figura 5 – Jogging  
Fonte: PIXABAY, 2012. 

 

A corrida é uma opção muito eficaz no processo de perda e manutenção de 

peso, apesar de exigir do praticante um maior esforço físico o que resulta numa 

maior demanda energética, consequentemente, chega-se ao objetivo em menor 

tempo.  

Não é recomendada no início de um programa de controle de peso em 

função da sobrecarga que exerce nas articulações de seus praticantes, fazendo-se 

necessário um pré-requisito na aptidão física, deve-se iniciar com pequenos trotes 

intercalados a caminhada e a partir de então inicia-se a corrida propriamente dita. 

(GUEDES E GUEDES, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 Atividade 1: 

A partir da segunda semana de intervenção, iniciar com a turma pequenos 

trotes intervalados com a caminhada. Respeitando a individualidade dos alunos, 

aumentar gradativamente o tempo de corrida, ou seja, o esforço físico, no decorrer 

do processo. 

ATIVIDADE PROPOSTA 
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Figura 6 – Biker 
Fonte: PIXABAY, 2014. 

 

 

Para Guedes e Guedes (2003), o ciclismo apresenta-se com características 

relevantes no processo de perda e manutenção de peso, principalmente por não 

sobrecarregar as articulações dos praticantes, pois não há o apoio direto no solo. O 

fato de ser praticado ao ar livre e de ter a flexibilidade de ser praticado sozinho ou 

coletivamente, também o torna muito prazeroso, dinâmico e eficaz neste processo. 

Alguns pontos devem ser observados, como a realidade do transito, evitando 

bairros e horários de pico e a necessidade de se ter uma bicicleta, pois sem a 

mesma não será possível a prática. 

 

 

 

  

 

 

 Atividade 1 

Proporcionar aos alunos, a partir da terceira semana de intervenção prática, 

caminhadas com bicicletas no bairro do colégio. Considerando a disponibilidade de 

bicicletas por parte dos alunos, oportunizar algumas bicicletas para os que não 

tiverem, com a ajuda de outros profissionais do colégio como professores, 

funcionários e direção. 

ATIVIDADES PROPOSTAS 
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Essas caminhadas ciclísticas acontecerão intercaladas com a caminhada, a 

corrida e com as outras atividades propostas, com uma frequência de uma vez na 

semana, intercalando as semanas. Oportunizando desta forma aos alunos 

vivenciarem uma gama de atividades físicas e dando a eles a oportunidade de 

escolher a que mais se adaptam. 

 

 

 Atividade 2 

Para finalizar a intervenção prática pedagógica, realizar um passeio ciclístico 

com os alunos, a comunidade escolar e os familiares no bairro do colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Girls  
Fonte: PIXABAY, 2013. 

 

 

A dança, especificamente a de academia aqui sugerida, é uma atividade 

física bastante atrativa para os jovens, mostrando-se como grande aliada no 

processo de prevenção e controle do sobrepeso e da obesidade. O principal atrativo 

desta atividade é a liberdade e a variedade de movimentos e ritmos musicais, 

interação social, intensidades de esforços relativos. Sua prática é sempre muito 
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dinâmica, alegre, sempre praticada em pequenos grupos. Não exige do praticante 

pré-requisitos de aptidão física, apesar de ter uma coreografia, se mostra livre, cada 

um participa de acordo com suas capacidades físicas. (GUEDES E GUEDES, 2003) 

Esta experiência explorará o estilo de dança conhecido como Zumba, ―(...) 

criada pelo coreógrafo colombiano chamado Beto Perez. Ele teve a ideia de misturar 

ritmos latinos, como a salsa, o merengue, a cumbia, o reggaeton, além do funk, e do 

hip-hop, por volta do ano de 2001‖. (RIBEIRO, 2012, p. 01) 

Estilo caracterizado por movimentos que englobam o corpo todo, exigindo 

dos praticantes esforço físico e um certo preparo para acompanhar a coreografia 

dinâmica, com ritmo envolvente e de acordo com Ribeiro (2012), tem se mostrado 

um excelente exercício físico demonstrando resultados rápidos e satisfatórios. 

 

 

 

 

 

 

 Atividade 1 

Aulas de dança no estilo Zumba, a partir da terceira semana de intervenção, 

intercalando com as demais atividades propostas. As aulas terão duração de 

01h00min e serão realizadas no próprio colégio. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE PROPOSTA 
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Figura 8 – Boy  

Fonte: PIXABAY, 2013. 

 

 

Segundo Pereira (2013), o Slackine é uma atividade física nova, que teve 

sua origem nas atividades circenses, através da corda bamba e nas escaladas em 

montanhas. Sendo considerado um dos novos esportes radicais da atualidade e 

como tal, agrega ao praticante alguns benefícios, como a melhora do equilíbrio e da 

coordenação. 

Esporte desafiador, onde corpo e mente trabalham juntos numa perspectiva 

de superação de limites, através das alternativas criadas. Como será praticado em 

grupo, a motivação e a diversão serão grandes desencadeadores da sociabilização 

dos praticantes. 

 

 

Esta modalidade esportiva de equilíbrio pode ser praticada de diversas 
formas, como: em grandes alturas, sobre a água, com manobras e é 
realizada sobre uma fita de nylon, que pode ter entre 2,5 a 5 centímetros de 
largura, com flexibilidade variável e em alturas que vão desde 30 
centímetros do solo até mais de uma centena de metros do chão. 
(PEREIRA, 2013, p.4). 

 

 

Os benefícios citados pelo mesmo autor são os físicos e psicológicos onde 

atua positivamente na saúde e qualidade de vida do praticante. 
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(...) também podem desenvolver nesses praticantes seus potenciais 
motores, cognitivos, afetivos e sociais. A melhora da saúde em seu aspecto 
geral pode ser atingida, em se tratando da obesidade, do sedentarismo, da 
auto-estima, da confiança, do stress entre outros problemas, que afetam a 
qualidade de vida das pessoas. (PEREIRA, 2012,p.2) 

 

 

 

 

 

 

  Atividade 1: 

Por se tratar de um esporte novo e pouco conhecido pelos alunos, iniciar a 

prática com um vídeo ilustrativo chamado: SLACKLINE 02 - Rocklin Sports (Parque 

Villa Lobos), disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qrYXYZawqMU&feature=youtu.be>. Acessado 

em: 24 out. 2014. 

O vídeo mostra as possibilidades da prática do slackline, desde uma simples 

caminhada de equilíbrio na fita até algumas acrobacias mais evoluídas que se 

tornam possíveis com o tempo de prática. 

Aulas específicas de iniciação a prática do Slackline, começando com 

movimentos básicos de equilíbrio sempre em duplas ou trios, considerando que a 

turma não possui experiência prévia.  

Propor caminhadas em cima da fita com o intuito de melhorar o equilíbrio, a 

coordenação e o controle psicológico sobre a insegurança e o medo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE PROPOSTA 

https://www.youtube.com/watch?v=qrYXYZawqMU&feature=youtu.be
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Anexo 1: Ficha Antropométrica 

 

FICHA ANTROPOMÉTRICA 

Colégio Estadual Doutora Zilda Arns 

Nome: 

Data Nascimento: ______/______/__________                                    Sexo: Masc.(    ) 

Fem. (    ) 

 

Antropometria 

Avaliações 

1ª 

Data:_______/______/2015 

2ª 

Data:_______/______/2015 

Data: (dia / mês / ano)   

Massa Corporal (Kg.)   

Estatura (cm.)   

Perímetro Cintura (cm.)   

RESULTADOS 

IMC 

1ª 

Data:_______/______/2015 

2ª 

Data:_______/______/2015 

  

Fonte: Adaptado de Beck et al., 2007. 
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Anexo 2: Protocolos 

 

Para coletar esses dados se utilizará os seguintes procedimentos: 

 

 

 Massa Corporal (peso corporal): o avaliador posiciona-se em pé de frente 

para a balança; o avaliado em pé (posição ortostática), deve subir na 

plataforma, cuidadosamente, colocando um pé de cada vez e posicionando-

se no centro da mesma, ombros descontraídos e braços soltos lateralmente. 

(ALVAREZ, 2003 apud BECK et al., 2007) 

 Estatura (altura): O avaliador posiciona-se em pé ao lado direito do avaliado, 

o avaliado posiciona-se de frente, pés descalços e unidos, procurando por em 

contato com instrumento de medida as superfícies posteriores do calcanhar, 

cintura pélvica, cintura escapular e região occipital, com a cabeça orientada 

no plano de Frankfurt. O cursor ou esquadro, num ângulo de 90º em relação à 

escala, toca o ponto mais alto da cabeça no final de uma inspiração, onde se 

realiza a leitura em metros. (ALVAREZ, 2003 apud BECK et al., 2007) 

 Circunferência de Cintura: O avaliador posiciona-se de frente para o avaliado 

passa-se a fita métrica em torno do avaliado, tendo-se o cuidado de manter a 

mesma no plano horizontal. A medida é na parte mais estreita do tronco, no 

nível da cintura ―natural‖. A leitura é realizada após uma expiração normal. 

(NORTON et al., 2005 apud BECK et al., 2007). 

 

 

A pesquisa seguirá o seguinte critério de análise: 

 

 

 Para o IMC, os pontos de corte sugeridos por Conde e Monteiro, (2006) apud 

Beck et al., (2007). 

 Para a circunferência de cintura os pontos de corte em percentis segundo 

Fernandéz et al., (2004) apud Beck et al., (2007). 
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Anexo 3: Tabelas 

 

Pontos de corte para IMC para baixo peso, excesso de peso e obesidade: 

 

Idade                              Masculino                                                           Feminino 

 
Meses               BP              EP                OB                         BP                   EP                 OB 

24,0                13,77          19,17             21,98                     13,95              18,47              20,51 
24,5                13,77          19,13             21,94                     13,94              18,43              20,47 
30,5                13,76          18,76             21,53                     13,87              18,03              20,00 
36,5                13,70          18,45             21,21                     13,76              17,70              19,64 
42,5                13,61          18,20             20,98                     13,66              17,44              19,38 
48,5                13,50          18,00             20,85                     13,55              17,26              19,22 
54,5                13,39          17,86             20,81                     13,46              17,14              19,15 
60,5                13,28          17,77             20,85                     13,37              17,07              19,16 
66,5                13,18          17,73             20,98                     13,28              17,05              19,23 
72,5                13,09          17,73             21,19                     13,21              17,07              19,37 
78,5                13,02          17,78             21,48                     13,15              17,12              19,56 
84,5                12,96          17,87             21,83                     13,10              17,20              19,81 
90,5                12,93          17,99             22,23                     13,07              17,33              20,10 
96,5                12,91          18,16             22,69                     13,07              17,49              20,44 
102,5              12,92          18,35             23,17                     13,09              17,70              20,84 
108,5              12,95          18,57             23,67                     13,16              17,96              21,28 
114,5              13,01          18,82             24,17                     13,26              18,27              21,78 
120,5              13,09          19,09             24,67                     13,40              18,63              22,32 
126,5              13,19          19,38             25,14                     13,58              19,04              22,91 
132,5              13,32          19,68             25,58                     13,81              19,51              23,54 
138,5              13,46          20,00             25,99                     14,07              20,01              24,21 
144,5              13,63          20,32             26,36                     14,37              20,55              24,89 
150,5              13,82          20,65             26,69                     14,69              21,12              25,57 
156,5              14,02          20,99             26,99                     15,03              21,69              26,25 
162,5              14,25          21,33             27,26                     15,37              22,25              26,89 
168,5              14,49          21,66             27,51                     15,72              22,79              27,50 
174,5              14,72          22,00             27,74                     16,05              23,28              28,04 
180,5              15,01          22,33             27,95                     16,35              23,73              28,51 
186,5              15,29          22,65             28,15                     16,63              24,11              28,90 
192,5              15,58          22,96             28,34                     16,87              24,41              29,20 
198,5              15,86          23,27             28,52                     17,06              24,65              29,42 
204,5              16,15          23,56             28,71                     17,22              24,81              29,56 
210,5              16,43          23,84             28,89                     17,33              24,90              29,63 
216,5              16,70          24,11             29,08                     17,40              24,95              29,67 
222,5              16,95          24,36             29,28                     17,45              24,96              29,70 
228,5              17,18          24,59             29,50                     17,47              24,96              29,74 
234,5              17,37          24,81             29,75                     17,49              24,97              29,83 
240,0              17,50          25,00             30,00                     17,50              25,00              30,00 

 
 BP- Baixo peso, EP- Excesso de peso, OB- Obesidade. 

Fonte: Adaptado de: Conde e Monteiro, 2006 apud Beck et al., 2007. 
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Valores normativos para circunferência de cintura (meninos). 

 

Idade  
(anos)             P10               P25               P50                  P75                P90 

    2                  43,2               45,0              47,1                 48,8               50,8 
    3                  44,9               46,9              49,1                 51,3               54,2 
    4                  46,6               48,7              51,1                 53,9               57,6 
    5                  48,4               50,6              53,2                 56,4               61,0 
    6                  50,1               52,4              55,2                 59,0               64,4 
    7                  51,8               54,3              57,2                 61,5               67,8 
    8                  53,5               56,1              59,3                 64,1               71,2 
    9                  55,3               58,0              61,3                 66,6               74,6 
   10                 57,0               59,8              63,3                 69,2               78,0 
   11                 58,7               61,7              65,4                 71,7               81,4 
   12                 60,5               63,5              67,4                 74,3               84,8 
   13                 62,2               65,4              69,5                 76,8               88,2 
   14                 63,9               67,2              71,5                 79,4               91,6 
   15                 65,6               69,1              73,5                 81,9               95,0 
   16                 67,4               70,9              75,6                 84,5               98,4 
   17                 69,1               72,8              77,6                 87,0              101,8 
   18                 70,8               74,6              79,6                 89,6              105,2 

 Fonte: Adaptado de Fernandéz, 2004 apud Beck et al., 2007. 

 

 

 

Valores normativos para circunferência de cintura (meninas). 

 

Idade  
(anos)               P10              P25               P50                  P75              P90 

    2                    43,8             45,0              47,1                  49,5              52,2 
    3                    45,4             46,7              49,1                  51,9              55,3 
    4                    46,9             48,4              51,1                  54,3              58,3 
    5                    48,5             50,1              53,0                  56,7              61,4 
    6                    50,1             51,8              55,0                  59,1              64,4 
    7                    51,6             53,5              56,9                  61,5              67,5 
    8                    53,2             55,2              58,9                  63,9              70,5 
    9                    54,8             56,9              60,8                  66,3              73,6 
   10                   56,3             58,6              62,8                  68,7              76,6 
   11                   57,9             60,3              64,8                  71,1              79,7 
   12                   59,5             62,0              66,7                  73,5              82,7 
   13                   61,0             63,7              68,7                  75,9              85,8 
   14                   62,6             65,4              70,6                  78,3              88,8 
   15                   64,2             67,1              72,6                  80,7              91,9 
   16                   65,7             68,8              74,6                  83,1              94,9 
   17                   67,3             70,5              76,5                  85,5              98,0 
   18                   68,9             72,2              78,5                  87,9             101,0 

 Fonte: Adaptado de Fernandéz, 2004 apud Beck et al., 2007. 
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Anexo 4: 

 

 

Fonte: SCIELO: Anexo1. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/img/revistas/rbepid/v15n1/18anexo1.jpg>. Acessado em: 25 set de 
2014. 
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Anexo 5: Modelo de aula nos slides: Sobrepeso e Obesidade. 
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Anexo 6: Modelo de aula nos slides: Importância da Atividade Física. 

 

Atividade Física

Figura 1.

Prof. PDE: Cássia C. Cardoso Pereira
Prof. Orientador: Dr. Carlos A. Molena 

Atividade – PDE - 2014

   

O que é Atividade Física?

Qualquer movimento corporal em 
que se utilizam os músculos e se 

usa mais energia do que no 
repouso;

Figura 2    

Não podemos confundir 
atividade física com exercício físico, 

apesar do exercício físico ser 
considerado atividade física; 

EXERCÍCIO FÍSICO é toda atividade 
planejada, estruturada e  repetitiva, 

com o objetivo de melhorar a condição 
física.

15 out. 2014.

Figura 3  

Tipos de Atividade Física:

Aeróbica: caminhada, corrida, 
natação, jogos, dança, etc.

Anaeróbica: musculação, 
levantamento de peso, barra, etc.

Figura 4    

Importância da Atividade Física

No Brasil: 69,5% da população é sedentária;
300.000 mortes/ano por DC,  uma morte a 

cada dois minutos.

A prática regular de exercício reduz em 
34% o risco de DCV

• cerca de 102.000 mortes/ano

• 70% dos gastos com saúde

Figura 5    

Atividade Física aliada a um novo
estilo de vida

Pode evitar:

58% de D. Mellitus tipo 2
54% de infarto
50% de AVC ( derrame )
37% de câncer

Figura 6  

Benefícios Psicológicos da 
Atividade Física 

 aumenta a  auto estima
 diminui a  depressão
 diminui o  stress
 aumenta o bem estar
 reduz o isolamento social

Figura 7

   

Benefícios Fisiológicos da 
Atividade Física

 diminui a pressão arterial
 controla o peso corporal
 melhora o perfil lipídico (gorduras)
 melhora a resistência à insulina
 aumenta a densidade óssea.

Figura 8    

Benefícios músculo- esqueléticos:

Melhora a força; 

Tônus muscular; 

Maior flexibilidade;

 Fortalecimento dos ossos e 
articulações

Figura 11

Figura 9

Figura 10

 

Atividade Física em casa:

 empurrar carrinho
 lavar carro
 passear com cachorro
 cuidar do jardim
 lavar vidraças

Figura 12    

Atividade Física no trabalho:

 andar
 subir escadas
 descer escadas
 evitar elevador
 evitar escada rolante
 descer um ponto antes

p.ex. ônibus, metrô

Figura 13

   

A atividade física é importante à 
todas as pessoas, independente da 

idade, porque proporciona bem-estar, 
saúde, sociabilização, gerando uma 
melhor e maior qualidade de vida.

A qualidade de vida está diretamente 
ligada a pratica regular de atividade 

física.

Figura 14  
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Indivíduo X Atividade física

Sedentário
Pouco ativo
Regul. ativo
Muito ativo

Figura 15    

SEDENTARISMO

Figura 16    

Pode ser definido como falta ou grande 
diminuição de atividade física e pode 

afetar a saúde da pessoa.

Sedentarismo

Figura 17  

Recomendações do exercício para prevenção 
e tratamento do Sobrepeso e Obesidade

Todos os exercícios físicos realizados 
regularmente são recomendados na 

prevenção e no tratamento do 
Sobrepeso e da Obesidade, porém os 

aeróbicos são os mais eficazes.

   Figura 18    

Orientações para uma atividade física
saudável

 somente quando sentir-se bem
 roupas e calçados adequados
 respeitar os limites, interrompendo

se causar desconforto
 hidratação adequada
 não se exercitar em jejum
 ingerir carboidratos
 evitar extremos de temp. / umidade
 iniciar atividade lenta e gradativa para

permitir adaptação

 

ç

Objetivo

Recomendação Intensidade Duração Frequência

Benefícios para 
Saúde

Moderada
Pelo menos 30 

minutos

Pelo menos 5 dias da 
semana, de 

preferência todos os 
dias

Prevenir
Sobrepeso ou 

Obesidade
Moderada

Pelo menos 45 
minutos. Preferência 
mais de 60 minutos

por dia

Pelo menos 5 dias da 
semana, de 

preferência todos os 
dias

Manutenção da 
perda de peso

Moderada
60 a 90 minutos por
dia, ou 200 a 300 

minutos por semana

Todos os dias da 
semana

   

CRÉDITOS

Cássia C. Cardoso Pereira
Prof. PDE - Educação Física

Umuarama - Pr
2014 - 2015

   

       

 

 

Anexo 7: Modelo de aula nos slides: A prática de Exercícios Físicos 

 

Exercícios 
Físicos

Prof. PDE: Cássia C. C. Pereira

Prof. Orientador: Carlos Molena

Atividade – PDE - 2014

Figura 1.

   

Os exercícios escolhidos para serem 
explorados nesta intervenção são: 

caminhadas, corridas, ciclismo, slackline e 
Dança de Academia.

Uma mistura de exercícios aeróbicos, com 
o intuito de que se pratiquem todos, tendo 

condições de escolher os que mais lhe 
agradam.

   

EXERCÍCIO FÍSICO NÃO É VACINA

Você se vacina uma vez e seu efeito se 
prolonga por toda a vida!

O efeito da atividade física é finito: para 
mantê-lo, assim como para obtê-lo, só dando 
continuidade aos seus exercícios. E assim, 
você diminui as possibilidades de doenças 

relacionadas com o sedentarismo.
E a vida, certamente, será muito mais 

agradável de ser vivida. Feliz, portanto!

(MONTE, 1997, p.199)
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Aquecimento

 Melhora da irrigação sanguínea para os 
músculos;

 Aumento da atividade enzimática para iniciar as 
reações metabólicas anaeróbica e aeróbica;

 Diminuição da viscosidade do líquido presente 
nas articulações;

 Adaptação do sistema cardiovascular para o 
esforço;

 Alongamento muscular prévio e preparação 
articular; LEITE, 1990, p.104

Figura 2.

   

CAMINHADA

Considerada como o melhor exercício físico para 
se iniciar um programa de manutenção e controle 
de peso, pois não exige do praticante nenhum pré-

requisito específico de aptidão física.

Atividade simples, onde qualquer pessoa pode 
praticar, independente de sua condição física, 

apresenta um baixo nível de lesões, podendo ser 
praticada em qualquer lugar e a qualquer horário.

Figura 3

   

CAMINHADA

A caminhada pode ser direcionada para 
os seguintes fins:

CONDICIONAR

PREVENIR

REABILITAR

MANTER

 

Corrida
Muito eficaz no processo de perda e 
manutenção de peso, apesar de exigir
do praticante um maior esforço
físico resultando numa maior 
demanda energética, chegando
ao objetivo em menor tempo. 
Exige um pré-requisito na aptidão física, deve-se 
iniciar com pequenos trotes intercalados com a 

caminhada e a partir de então inicia-se a corrida 
propriamente dita.

Figura 4

   

Ciclismo
Muito indicado no processo de perda e 

manutenção de peso, principalmente por 
não sobrecarregar as articulações dos 

praticantes, não tendo apoio direto no solo. 
O fato de ser praticado ao ar livre e de ter 
a flexibilidade de ser praticado sozinho ou 
coletivamente, também o torna
muito prazeroso, dinâmico e
eficaz neste processo.

   

Dança de Academia

Grande aliada no processo de prevenção e controle 
do sobrepeso e da obesidade. 

Sua prática é sempre muito dinâmica e alegre, não 
exige do praticante pré-requisito de aptidão física, 

apesar de ter uma coreografia, se mostra livre, 
cada um participa de acordo com suas capacidades 
físicas. Tem como característica a liberdade e a 

variedade de movimentos e ritmos musicais, 
interação social, intensidades de esforços 

relativos. 

Figura 5

 

Dança de Academia

O estilo “Zumba” é uma mistura de ritmos 
latinos, como a salsa, o merengue, a cumbia, o 

reggaeton, além do funk, e do hip-hop.

Caracteriza-se por movimentos que englobam 
o corpo todo, exigindo dos praticantes 
esforço físico e um certo preparo para 

acompanhar a coreografia dinâmica, com 
ritmo envolvente.

   

Slackline
Esporte desafiador, onde corpo e mente 

trabalham juntos numa perspectiva de superação 
de limites, através das alternativas criadas.

Desenvolve potenciais motores, cognitivos, 
afetivos e sociais. 

Melhora a saúde em se tratando da obesidade, do 
sedentarismo, da autoestima, da confiança,

do stress entre outros problemas, 

que afetam a qualidade de vida das

pessoas.

   

Os cinco 
mandamentos 

de
Tânia 

Rodrigues 
(nutricionista)

Figura 6

 

1- Acostume-se a beber mais água. Deixe 
uma garrafa de meio litro sobre a mesa de 
trabalho e outra dentro do carro.

2- Inclua pelo menos três frutas na 
alimentação diária. Elas garantem quantidades 
mínimas de vitaminas, fibras e minerais, que 
ajudam a prevenir diversos tipos de câncer.

3- Não saia de casa sem se alimentar.
Se sua refeição for apenas um cafezinho, 
pelo menos acrescente um pouco de leite à 
xícara.

   

4- O jantar deve ser a refeição mais leve do 
dia. Se você tem mais fome à noite, faça um 
esforço e coma menos nesse horário. O corpo 
se acostumará e você terá mais apetite de 
manhã.

5- Coma uma pequena porção de algum 
alimento rico em carboidrato trinta minutos 
antes das atividades físicas.

Isso vai melhorar seu 
rendimento!!

   

Os cinco 
mandamentos 

de
Hong Jin Pai

(acupunturista)

Figura 7

 

1- Reclamar da vida só causa stress. Em vez de 
resmungar porque faz frio, vista um agasalho.

2- Passamos a maior parte do dia no trabalho. Por 
isso, você precisa amar o que faz.

3- Aproveite o trânsito para escutar alguma 
música de que goste, estudar um idioma ou, se não 
estiver dirigindo, ler.

4- Seja otimista. Lembre-se de que todas as 
crises são passageiras.

5- Estude, exercite-se e leia.
Ficar parado acelera o envelhecimento.
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