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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Título: A influência da mídia na construção dos hábitos alimentares dos alunos  

Aluna:  Roseli Terezinha Monauer Henrichs 

Disciplina/Área Ciências 

Escola de Implementação do 

Projeto e sua localização 

Colégio Estadual Paulo VI 

Município da Escola Boa Vista da Aparecida 

Núcleo Regional de Educação Cascavel 

Professor Orientador Ms. Juliana Moreira Prudente de Oliveira 

Instituição de Ensino Superior Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE 

Relação Interdisciplinar  

Resumo Os meios de comunicação podem se tornar os 
grandes vilões de nossas famílias, reproduzindo 
ideias errôneas de uma alimentação nutritiva, 
através dos bombardeios de informações nas 
propagandas muito bem elaboradas e criativas que 
podem influenciar nas escolhas dos alimentos, 
aguçando a gula e despertando o desejo do 
consumismo. Sabendo que alimentação 
inadequada e dietas mal orientadas podem causar 
muitos problemas de saúde é de extrema 
importância trabalhar este assunto com os 
adolescentes, na tentativa de levá-los a refletirem 
sobre os seus hábitos e serem críticos em relação 
ao que lhes é apresentado pela mídia em geral. 
Sendo assim, o presente trabalho trata-se de uma 
unidade didática a ser utilizada como uma das 
estratégias na implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, que será  
desenvolvido junto a alunos do 8º ano do ensino 
fundamental do Colégio Estadual Paulo VI, no 
município de Boa Vista da Aparecida - PR. Espera-
se que, após a implementação da unidade os 
alunos possam ter escolhas mais conscientes em 
relação a sua alimentação. 

Palavras-chave Alimentação Saudável; Adolescência; Mídia.  

Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público Alvo Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental  

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho compreende o material didático a ser utilizado como uma 

das estratégias na implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola,  

que será desenvolvido junto a alunos do 8º ano do ensino fundamental, no Colégio 

Estadual Paulo VI, município de Boa Vista da Aparecida - PR. 

O tema escolhido trata-se da influência da mídia nas escolhas e preferências 

alimentares dos alunos. Justifica-se este por se tratar de um trabalho que será 

realizado com adolescentes, na tentativa de leva-los a refletirem sobre os seus 

hábitos e serem críticos em relação ao que lhes é apresentado pela mídia em geral. 

O ciclo de vida do ser humano da infância até adolescência é marcado por 

grandes transformações anatômicas e fisiológicas e é neste período que acontece a 

construção dos hábitos alimentares. Os meios de comunicação podem se tornar os 

grandes vilões de nossas famílias, reproduzindo ideias errôneas de uma 

alimentação nutritiva, através dos bombardeios de informações nas propagandas 

muito bem elaboradas e criativas que podem influenciar nas escolhas dos alimentos, 

aguçando a gula e despertando o desejo do consumismo. Sabendo que alimentação 

inadequada e dietas mal orientadas podem causar muitos problemas de saúde é de 

extrema importância trabalhar essas questões na educação básica.  

Os meios de comunicação possuem uma influência significativa no consumo 

de alimentos, pois a alimentação engloba tanto a necessidade, quanto o desejo do 

indivíduo (MIOTTO; OLIVEIRA, 2006). O público adolescente é o mais vulnerável à 

influência sobre as práticas alimentares incorretas. A mídia, nas suas múltiplas 

formas, está entre aquelas fontes de informação que mais rapidamente tem 

assumido papel central na socialização de crianças e jovens (MOURA, 2010). 

A televisão é o meio de comunicação mais utilizado e representa uma grande 

fonte de informações sobre o mundo.  As crianças e adolescentes possuem o hábito 

de permanecer horas em frente à TV. Os comerciais de alimentos transmitidos nas 

emissoras são, na maioria das vezes, produtos não saudáveis, ricos em gorduras, 

sódio e açúcar, que podem contribuir com doenças como obesidade, colesterol, 

hipertensão arterial e diabetes, se forem consumidos na mesma proporção que é 

anunciada na televisão (MIOTTO; OLIVEIRA, 2006). 

Partindo desses pressupostos, para trabalhar essas questões esta unidade 

didática foi dividida em cinco tópicos:  



 TÓPICO 1 – Apresentação da unidade didática aos alunos: consiste em uma 

apresentação do que será trabalhado para os alunos, bem como motiva-los 

para o estudo do tema.  

TÓPICO 2 – Mesa de degustação: atividade a ser realizada para evidenciar e 

promover uma reflexão sobre as escolhas alimentares dos alunos. Para isso, 

será preparada uma mesa contendo vários tipos de alimentos, para os alunos 

escolherem e degustarem. Após farão uma pesquisa sobre os alimentos 

escolhidos.  

 TÓPICO 3 – Alimentação saudável: neste tópico se iniciará a discussão de 

forma mais específica sobre o tema. Este trabalho será realizado com leituras 

de texto e pesquisas no laboratório de informática. 

 TÓPICO 4 – Os meios de comunicação são capazes de influenciar nossos 

hábitos alimentares? Neste tópico será trabalhado como analisar criticamente 

uma propaganda, por meio de vídeos, discussões e anotações.  

 TÓPICO 5 – Evidenciando e demonstrando o que aprendemos: neste tópico 

será retomado tudo o que foi estudado e a partir disso os alunos 

confeccionarão cartazes para serem expostos na escola. 

Espera-se que após a implementação desta unidade didática os alunos sejam 

capazes de diferenciar produtos mais ou menos saudáveis e possam refletir sobre 

suas escolhas alimentares e a influência da mídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA 

 

Plano de trabalho docente – Carga horária prevista: 32 horas 

 

 

TÓPICO 1 – Apresentação da unidade didática aos alunos 

Tempo previsto: 4 horas 

 

 

1- Apresentar o que será desenvolvido para os alunos, dando ênfase ao 

tema “A influência da mídia na construção dos hábitos alimentares” e 

procurando motivá-los para a participação nas atividades. 

 

2- Em seguida será aplicado um questionário inicial aos alunos para verificar 

o que pensam sobre alimentação saudável e qual a relação da 

alimentação deles com a mídia: 

 

 
QUESTIONÁRIO: 

 

1. Assinale as refeições que você geralmente ingere todos os dias:  
(   ) Café da manhã 
(   ) Lanche da manhã 
(   ) Almoço 
(   ) Lanche da tarde 
(   ) Janta 
(   ) Ceia 
 

2. O que você costuma comer no café da manhã? 
 

3. E no almoço? 
 

4. E na janta? 
 

5. E nos lanches? 
 

6. Você costuma comer produtos industrializados como: salgadinhos, refrigerantes, 
doces, etc? Com que frequência? 
(  ) todos os dias 
(  ) de uma a três vezes por semana 
(  ) de vez em quando 
(  ) nunca 
 

7. Você costuma se exercitar quantas vezes na semana? 
      (  ) Uma vez por semana 



      (  ) Duas a três vezes por semana 
      (  ) Nenhuma 

 

8. Para você, o que é alimentação saudável? 
 

9. Complete a tabela abaixo indicando quais os meios de comunicação disponível em 
casa, e quantos minutos ou horas de seu dia, você utiliza esses meios. Se você utiliza outros 
meios além dos citados anotem nos espaços em branco. 

Meios de 
comunicação 

Possui Não possui Tempo que utiliza 
por dia 

Televisão     

Rádio    

Internet    

Revistas     

Jornal    

    

    

 
10. Na hora de decidir o que você vai comer ou beber, o que você costuma levar em conta 
para tomar sua decisão? 
 
11. Quando se depara com a propaganda de alimentos na televisão, em revistas, jornal ou 
outro meio de comunicação. Qual sua reação? 
 
12. Na hora do intervalo na escola, não é comum observarmos os alunos comendo frutas. Em 
sua opinião, isso acontece por quê? 
 
13. Você já pediu aos seus pais ou comprou alimento que havia visto na TV ou em outro meio 
de comunicação? 
 
14. O que você costuma fazer quando alguém diz que um produto que você gosta faz mal 
para sua saúde? 
 
15. Cite propagandas de alimentos que você já viu: 
 

Obs: O espaço entre as questões será maior no questionário entregue aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÓPICO 2 – Mesa de degustação 

Tempo previsto: 4 horas 

 

 

1- Será preparada uma mesa contendo vários tipos de alimentos (naturais e 

industrializados).  

 

a) Os alunos vão receber uma ficha de anotação: 

 

Alimento 
escolhido 

Já viu em 
alguma 

propaganda 

Calorias 
(aprox.) 

Carboidratos Lipídios Vitaminas Proteínas Outros 
nutrientes 

        

        

        

        

        

        

        

 

b) Os alunos serão convidados a degustar os alimentos que estão na mesa e 

deverão anotar na ficha os alimentos escolhidos, bem como se já os viram em 

alguma propaganda. 

 

2- Após a degustação o restante da ficha será preenchido por eles por meio de 

pesquisas na internet. Assim, espera-se que identifiquem quantas calorias, 

carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e outros nutrientes estão presentes 

nos alimentos que acabaram de ingerir. Isso possibilitará uma discussão e 

reflexão entre a quantidade de nutrientes e propagandas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÓPICO 3 – Alimentação saudável 

  Tempo previsto: 8 horas 

 

1- Este tópico terá início com a leitura e discussão do texto abaixo, elaborado 

pela autora com base nas referências citadas. (Obs.: o texto foi organizado a 

partir do referencial teórico construído no projeto apresentado à coordenação 

do programa de desenvolvimento educacional – PDE). 

 

 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Alimentação saudável é aquela que atende tudo que o corpo do ser humano necessita (BRASIL, 

2007). Envolve a ingestão equilibrada de alimentos que se apresentam em quantidade, qualidade, 
diversidade e equilíbrio, suficiente para o funcionamento do organismo com saúde (SCAGLIUSI; 
ALVARENGA; PHILIPPI, 2011 apud KAMIL, 2010). 

De acordo com Brasil (2007, p. 16) uma alimentação deve ser:  
a) variada: inclui vários grupos alimentares, a fim de fornecer diferentes nutrientes;  
b) equilibrada: respeitando o consumo adequado de cada tipo de alimento;  
c) suficiente: em quantidades que atendam e respeitem as necessidades de cada pessoa;  
d) acessível: baseada em alimentos in natura, produzidos e comercializados regionalmente 

(acessibilidade física), que são mais baratos que alimentos industrializados (acessibilidade 
financeira);  

e) colorida: quanto mais colorida é a alimentação mais adequada é em termos de nutrientes e 
mais atrativa aos sentidos;  

f) segura: os alimentos não devem apresentar contaminantes de natureza biológica, física ou 
química ou outros perigos que comprometam a saúde do individuo ou da população. Assim, devem-
se respeitar regras de higiene procurando manusear e armazenar adequadamente todos os 
alimentos, destacando aqueles que possuem o prazo de validade vencido ou que estejam 
visualmente estragados. 

A alimentação saudável é importante na infância e adolescência, pois é nessa fase da vida que 
se aprende a ter bons hábitos alimentares para toda a vida. A alimentação saudável e balanceada é 
muito importante para o desenvolvimento físico e intelectual. 

A maioria das pessoas se alimenta de maneira incorreta, sem pensar nas vitaminas, proteínas e 
demais nutrientes. Os alimentos palpáveis, com cheiro, cor, textura e sabor, se tornam uma fonte de 
prazer e não apenas um alimento para suprir as necessidades do organismo (BRASIL, 2007). 

Como você tem se alimentado? 
 

 

2- No laboratório de informática os alunos irão pesquisar sobre os nutrientes. A 

pesquisa será norteada pelas questões abaixo: 

a) Quais os nutrientes essenciais para o corpo humano? 

b) Qual a importância dos nutrientes para o nosso organismo? 

c) Onde os nutrientes podem ser encontrados? 

 

Após a pesquisa será o professor fará uma síntese no quadro sobre os 

nutrientes. 



Ao final deste tópico será realizado um encaminhamento para o próximo, que 

consiste na seguinte atividade: 

Os alunos serão levados novamente ao laboratório de informática e irão 

formar grupo de cinco integrantes. Cada grupo fará uma pesquisa na internet de 

propagandas alimentícias, que poderá ser em formato de vídeos ou outros. Os 

vídeos e propagandas (ou apenas os links) serão salvos em pendrive. Além dessa 

pesquisa será solicitado que os alunos procurem em casa propagandas em revistas, 

jornais e/ou televisão (caso seja possível, será solicitado que gravem a propaganda) 

e tragam na próxima aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÓPICO 4 – Os meios de comunicação são capazes de influenciar 

nossos hábitos alimentares? 

Tempo previsto: 8 horas 

  

1- Os alunos irão assistir a um vídeo de uma propaganda trazido pelo 

professor. Após será promovida uma discussão, que pode ser iniciada pelas 

seguintes questões: 

- O vídeo despertou vontade de experimentar o alimento? Por quê?  

- Você acha que este alimento é saudável? 

- Quais os nutrientes que já estudamos estão presentes nele? 

- Será que tem componentes neste produto em excesso que poderiam nos 

prejudicar? 

Durante a discussão o professor fará apontamentos no quadro sobre os 

componentes do alimento presente no vídeo. 

 

2- Em seguida os alunos irão analisar, em grupos de até cinco, as 

propagandas selecionadas por eles no tópico anterior e/ou trazidas para esta aula. 

Para tanto, deverão escolher três propagandas das selecionadas e de preferência 

de diferentes tipos de mídia (internet, TV, revistas, etc). A análise deverá ser 

realizada por meio da construção de um texto para cada propaganda, o qual deve 

conter: quais os nutrientes presentes no alimento; quais componentes em excesso e 

que são prejudiciais; o que uma pessoa deveria considerar ao assistir uma 

propaganda. Durante a atividade o professor deverá acompanhar o 

desenvolvimento, questionando se necessário, para que os alunos façam realmente 

uma análise crítica das propagandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÓPICO 5 – Evidenciando e demonstrando o que aprendemos 

Tempo previsto: 8 horas 

 

1- Retomando a ficha de anotação da mesa de degustação, o estudo sobre 

alimentação saudável e a análise das propagandas, os alunos confeccionarão 

cartazes sobre alimentação saudável e a influência da mídia. O objetivo 

dessa atividade é produzir um material de orientação aos outros colegas da 

escola. 

Obs.: O trabalho será realizado em grupo de quatro alunos, com a utilização 

de materiais como: cartolina, revistas e jornais para recorte, pincel anatômico, 

tesoura, cola, entre outros. 

 

2- Depois de prontos, os alunos apresentarão os seus cartazes para a turma e 

após serão expostos no colégio para que os outros 

alunos/professores/funcionários tomem conhecimento da importância da 

alimentação saudável e de uma análise crítica das propagandas veiculadas 

na mídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES METODÓLOGICAS 

 

Essa unidade didática teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento 

de ações pedagógicas voltadas para a alimentação dos alunos no ensino de 

ciências, principalmente no que tange alimentação saudável e a relação com a 

influência da mídia. 

Com os recursos didáticos utilizados, como o laboratório de informática, 

vídeos, imagens, espera-se que estimule o interesse pelo assunto. A confecção de 

cartazes foi pensada para explorar a criatividade dos alunos, ao mesmo tempo em 

que expõem o que aprenderam. 

Além desses recursos/atividades, o professor poderá utilizar outros como: 

teatro de fantoches disponível nas escolas; ilustrações; slides; notícias de jornal; 

artigos de revista; bem como, se for possível pode ser realizado um passeio pela 

cidade com o objetivo de observar se as propagandas em outdoor influenciam a 

alimentação. 

Espera-se que este trabalho leve os alunos a rever suas escolhas 

alimentares, além de socializar as informações com pais e amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Alimentação saudável e sustentável. Brasília: Universidade de Brasília, 
2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ 
profunc/alimet_saud.pdf>. Acesso em: 05 de jun. 2014. 
 
KAMIL, J. M. Hábito e comportamento alimentar de escolares do 5° ano do 
ensino fundamental residentes em Juiz De Fora – MG. 2010. 96 p. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2013. 
Disponível em: <http://www.ufjf.br/labesc/files/2010/06/DISSERTAC %CC% 
A7A%CC%83O-MESTRADO-VERSA%CC%83O-FINAL-JOANA-KAMIL.pdf>. 
Acesso em: 05 de jun. 2014. 
 
MIOTTO, A. C; OLIVEIRA, A. F. A influência da mídia nos hábitos alimentares de 
crianças de baixa renda do Projeto Nutrir. Rev Paul Pediatria, São Paulo, v. 24, n. 
2, p. 115-120, 2006. Disponível em: <http://www.spsp.org.br/Revista_RPP/24-
14.pdf>. Acesso em: 04 de jun. 2014. 
 
MOURA, N. C. Influência da mídia no comportamento alimentar de crianças e 
adolescentes. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, v. 17, n.1, p. 113-
122, 2010. Disponível em: <http://www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/volume 
_17_1_2010/san_vol_17_1_Neila%5B113-122%5D.pdf>. Acesso em: 05 de jun. 
2014. 

 
 

 

http://www.spsp.org.br/Revista%20_RPP/24-14.pdf
http://www.spsp.org.br/Revista%20_RPP/24-14.pdf
http://www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/volume%20_17_1_2010/san_vol_17_1_Neila%5B113-122%5D.pdf
http://www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/volume%20_17_1_2010/san_vol_17_1_Neila%5B113-122%5D.pdf

