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Resumo: 
 

Na atualidade a vida está muito 
mais concorrida do que antigamente. 
A busca pelo melhor emprego, 
estudo, a agitação do cotidiano, faz 
com que o dia pareça ter menos 
tempo. As pessoas trabalham, tem 
seus compromissos, cuidam de casa, 
filhos. Saem apressados, tem 
problemas com trânsito, estresse, 
alimentam-se mal e apressadamente. 
Dentro desse pensamento, 
percebemos que as crianças e jovens 
estão entrando neste ritmo moderno 
precocemente. Cada dia mais a 
tecnologia facilitando a vida e cada 
vez mais acomodação e desinteresse 
pelas práticas esportivas ou por 
atividades físicas por mais simples 
que sejam. Ao analisar essa literatura 
presume-se que, ensinar as crianças 
desde cedo a ter preocupações com 
sua saúde, levará de forma 
significativa a ser um adulto 
consciente de suas atitudes quer 
sejam quanto às atividades físicas, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quer seja quanto à sua alimentação, 
para que possa sua vida cercar-se de 
valores indispensáveis para sua 
longevidade.  

A presente Unidade didática 
será aplicada no Colégio Estadual 
Euclides da Cunha do Município de 

Matelândia, com a 8ª série A, tem 

como objetivo esclarecer e orientar a 
juventude quanto aos benefícios de 
se alimentar corretamente e praticar 
atividades físicas, de forma a 
conscientizá-los para que se tornem 
adultos conhecedores dos benefícios 
que essas atitudes trarão à sua saúde 
como um todo. 
 
 
 
 

Palavras-chave (3 a 5):  
 

Atividade física, alimentação, 
benefício, saúde. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática. 
 

Público alvo: Alunos do 8° ano do Ensino 

Fundamental. 
 



APRESENTAÇÃO 

  

  Esta produção didático-pedagógica constituída por uma unidade 

didática, é parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, do estado do Paraná. Programa esse que capacita os professores em 

estudos teóricos e práticos a fim de superarem problemas detectados nas 

escolas públicas paranaenses.  

Esta unidade didática será voltada ao 8ª ano do ensino fundamental do 

Colégio Euclides da Cunha, ensino fundamental e médio, do município de 

Matelândia- Pr, e conta com 32hs de efetivação. 

 Objetiva-se com esta Unidade Didática, apresentar aos professores de 

Educação Física e disciplinas relacionadas, possibilidades e maneiras de incluir 

conceitos sobre a alimentação saudável e prática de atividades físicas de forma 

que possam ser aplicadas na rotina dos educandos e posteriormente na de 

seus familiares. 

 

 O presente trabalho procurará intervir na comunidade escolar, 

buscando a conscientização dos educandos e suas famílias. Sabemos que 

para uma real modificação dos hábitos alimentares e realização de atividades 

físicas requerem esforço, dedicação e empenho. Propomos aqui a 

conscientização como primeiro passo rumo a algumas mudanças de atitudes 

que possam ocorrem no meio familiar do educando. E ele mesmo no ambiente 

escolar tendo essa referência, pode realmente começar o processo de 

mudança na sua futura família, uma vez que com essas experiências vividas no 

processo educacional, levará consigo conceitos para se tornar um indivíduo 

crítico, capaz de modificar e construir o seu meio. 

 

Nos dias atuais onde a vida está muito mais concorrida do que 

antigamente, a busca pelo melhor emprego, estudo, a agitação do cotidiano, 

faz com que o dia pareça ter menos tempo. As pessoas trabalham, tem seus 

compromissos, cuidam de casa, filhos. Saem apressados, tem problemas com 

trânsito, estresse, alimentam-se mal e apressadamente. Geralmente saem 



demasiado cedo de suas casas para seus trabalhos e, voltando fatigados, 

optam pelo descanso ao invés de praticarem alguma atividade física 

 Dentro desse pensamento, percebemos que as crianças e jovens estão 

entrando neste ritmo moderno precocemente. Cada dia mais a tecnologia 

facilitando a vida e cada vez mais acomodação e desinteresse pelas práticas 

esportivas ou por atividades físicas por mais simples que sejam. Todos 

almejam longevidade e saúde, mas sem esforço. 

 

 Assim observa-se que, estamos com crianças e adolescentes em idade 

escolar, obesos e inativos, isto é, ociosos em seu tempo livre para a prática de 

atividades físicas, preferindo a televisão, computador, e mais fortemente o 

telefone celular, a andar alguns quarteirões ou se exercitar com colegas em 

uma praça esportiva. 

 

  A prática de atividades físicas, incentivadas no âmbito escolar, 

contribuem muito para que os educandos sigam sua vida adulta praticando 

esportes e tendo consciência do seu valor para a saúde. Nesse sentido 

verifica-se que a parcela de pessoas adultas que se interessam e procuram 

profissionais da área de Educação Física para orientações sobre o assunto, 

tem aumentado. Nesse particular Lovisaro (2007, p. 101) registrou que:  

 

Os profissionais de Educação Física hoje estão inseridos 
dentro de um contexto histórico que já deixaram para trás: a 
busca de fazer corpos máquinas de competição e modelos 
esculturalmente definidos. Precisamos hoje de profissionais 
que trabalhem por um corpo como elemento de resistência e 
saúde, que nos liberte do negativismo e do pragmatismo, que 
nos coloque de frente com a nossa realidade de um ser 
vulnerável, frágil e que tem um corpo que pede carinho e exige 
cuidados.  

 
 
 

 Por outro lado, jovens cheios de energia, dedicam seu tempo livre a 

outras ocupações, deixando as atividades físicas de lado. Dentro deste 

pensamento, planejar uma rotina de exercícios diários tem que se tornar hábito. 

Assim, acredita-se que possamos conservar a saúde física e mental e nos 

mantermos longe dos males modernos. 



Aliar atividades físicas à uma alimentação saudável e equilibrada a 

princípio seria o ideal para manter-se em dia a saúde. Verificamos que a 

maioria dos adolescentes procuram por frituras, salgadinhos e refrigerantes 

como opção de alimento no seu cotidiano. Quer seja pelo paladar ainda 

aguçado em idade escolar, quer seja pelo desleixo e desinformação de muitos 

pais para com a alimentação correta sua e de seus filhos. Para muitos pais o 

alimento torna-se compensação por melhoras nas atitudes errôneas e 

frustações, tomando espaço das relações afetivas.  

 

Sabemos que muitas famílias que tem dificuldades em colocar 
limites às crianças e, quando o fazem, “compensam” com a 
oferta de guloseimas. O grau seguinte dessa dinâmica é a 
substituição do afeto e do carinho, expresso em gestos, modos 
e palavras, por mais um pouco de comida. Isso ocorre às vezes 
desde a primeira infância, quando qualquer choro é 
interpretado como fome ou dor. (ANTONIO; MENDES, 2010. p. 
55) 

 
 

 

SILVA & BOCCALETTO (2010) enfatizam que segundo a Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a família e a escola devem 

estimular os bons hábitos:  

As práticas alimentares e hábitos saudáveis são construídos 
pelos indivíduos e pelas relações sociais que os mesmos 
estabelecem em diferentes espaços de convivência e troca de 
informação. Na infância, além da família, o ambiente escolar é 
um local favorável para o desenvolvimento de ações para a 
promoção de práticas alimentares saudáveis por ser um 
espaço de socialização, dado que é durante a fase escolar que 
as crianças iniciam suas relações sociais. (p. 23). 

 

 

 Estes mesmos autores citam ainda que a “alimentação a educação são 

processos extremamente integrados, e a promoção da saúde e de hábitos 

alimentares saudáveis se dá tanto pela divulgação das informações quanto 

pelas práticas e posturas adotadas no ambiente escolar”.   

   

 Segundo Dutra (2007) a alimentação vai além dos aspectos 

nutricionais: 



Uma alimentação saudável é aquela que atende todas as 
exigências do corpo, ou seja, não está abaixo nem acima das 
necessidades do nosso organismo. Além de ser a fonte de 
nutrientes, a alimentação envolve diferentes aspectos, como 
valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. As pessoas, 
diferentemente dos demais seres vivos, ao alimentar-se não a 
buscam apenas suprir as suas necessidades orgânicas de 
nutrientes. Não se “alimentam” de nutrientes, mas de alimentos 
palpáveis, com cheiro, cor, textura e sabor, portanto, o alimento 
como fonte de prazer e identidade cultural e familiar também é 
uma abordagem importante para promover a saúde por meio 
da alimentação. 

    
 

 Outro fator que favorece a má alimentação são as propagandas nos 

meios de comunicação, que incutem e levam ao consumismo de opções 

alimentares erradas. Os adolescentes passam muito tempo assistindo a 

televisão e recebendo essas informações. E com isso, de modo direto são 

movidos a esse consumo. 

  

Pensar em preservar a saúde e manter longevidade desde a mais tenra 

idade, passou ser preocupação constante. Queremos desfrutar da vida o 

máximo que ela nos proporciona e para isso é necessário começar cedo. 

Desde pequenos vamos agregando valores pertencentes ao meio em que 

vivemos e passamos a infância conhecendo nosso corpo e seus limites.  

 
 A Educação Física escolar contribui para que a criança desenvolva 

suas habilidades motoras, intelectuais, sensoriais, morais e afetivas. Segundo 

Freire, (2009. p.77) “a Educação Física não é apenas educação do ou pelo 

movimento: é educação de corpo inteiro”, entendendo-se por isso a relação do 

seu corpo física e mentalmente com outros corpos e objetos no espaço. Assim 

crescemos e nos desenvolvemos relacionando nosso corpo com o mundo 

externo e precisando do mesmo para nossa sobrevivência. Para esse mesmo 

autor, “Parte do que ele precisa para viver não está nele, mas no mundo fora 

dele”. Para isso as vivências cotidianas proporcionarão conhecimentos que 

uma vez absorvidos levaremos para a vida toda.  

 

Dessa maneira, propor nas aulas de Educação Física o ensino de 

questões ligadas a saúde, alimentação saudável e prática de exercícios físicos, 



é falar do homem que se conscientiza  na medida que aprende. “A didática é a 

arte de ensinar e aprender.” (Coménio apud Lovisolo, 2000. p 35).  

No entanto, o que ensinamos, precisa ser frequentemente revisto e 

repassado aos novos alunos. Acreditar que todos saibam da importância de 

alimentar-se bem e praticar atividades físicas é ilusório para a criança que não 

vivencia isso no seu cotidiano.  

Falar de alimentação saudável e atividades físicas não é assunto da 

modernidade. Já na antiguidade Coménio apud Lovisolo (2000, p. 39) 

reportava-se a esse assunto.  

 

Quanto mais moderada a ingestão de alimentos, melhor será a 
digestão. O excesso arruína as forças da vida, provocando a 
doença dos maus humores pouco ou nada digeridos e 
espalhados pelo corpo. Mas não é apenas o problema de 
quantidade, é também de qualidade. Os alimentos devem ser 
simples com preferência para água e legumes. Como a árvore 
tem necessidade de transpirar, assim o corpo humano tem 
absoluta necessidade de movimento, de ginástica, de 
exercícios sérios ou de jogos.  

 

Com relação à atividade física, Pinto apud DANELON (2007), define: 

 

[...] como qualquer movimento corporal produzido pela 
contração da musculatura esquelética que implique em gasto 
de energia deve ser promovida desde a infância e 
adolescência, representando o primeiro passo na prevenção do 
desenvolvimento de doenças crônica futuramente 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Alves apud SANTOS (2013), cita 

que “ser fisicamente ativo desde a infância possui muitos benefícios não só na 

área física, mas também nas esferas sócio e emocional, e pode levar a um 

melhor controle das doenças crônicas da vida adulta.”   

 

NAHAS (2013) realça que “a saúde é um dos nossos atributos mais 

preciosos. Mesmo assim, a maioria das pessoas só pensa em manter ou 



melhorar a saúde quando esta se acha ameaçada mais seriamente e os 

sintomas de doenças são evidentes”. 

 

Qualquer atividade física com o propósito de repercutir em algum bem 

para o organismo, tem que ser frequente e regular. Desde a antiguidade o 

homem sabe que seu corpo necessita de atividades físicas. Conforme Lovisolo 

(2000. p. 29) a dualidade de corpo e mente não pode ser desfeita, pois ora um 

não cumprindo suas funções, consequentemente o outro também sofrerá 

consequências. 

 

“Mente sã em um corpo são” foi e ainda é uma espécie de 
imperativo natural. Herdamos como resultado o sentimento de 
que uma mente poderosa num corpo que sofre pela doença é 
uma situação humana lamentável. O drama inverso, uma 
mente doente num corpo saudável, não seria menor. Assim, 
natural e espontaneamente, os dois campos, saúde e 
educação, estiveram e estão estreitamente vinculados. 

 
 HOBOLD (2003), destaca a importância de estudos relacionados à 

prevenção de doenças que podem ser combatidas com atividades físicas 

regulares: 

 

Avanços científicos têm ocorrido na área de atividade física 
relacionada à saúde. Encontra-se, principalmente em nível 
internacional, uma quantidade expressiva de estudos que 
evidenciam os benefícios que a atividade física proporciona à 
prevenção e reabilitação de uma série de doenças diretamente 
associadas à inatividade corporal, destacando-se as crônico-
degenerativas. 

 
 
 

Esse mesmo autor complementa que “quando planejado, prescrito e 

orientado de forma adequada às necessidades de cada indivíduo, o exercício 

proporciona melhorias consideráveis nos seus níveis de saúde”. 

 

Matsudo e Matsudo apud OLTRAMARI (2009) afirmam que a “atividade 

física atua na melhoria da auto estima, do auto conceito, da imagem corporal, 

das funções cognitivas e de socialização, na diminuição do estresse e da 

ansiedade e na diminuição do consumo de medicamentos”. 

 



Também Santarém apud OLTRAMARI (2009) menciona que: 

 

A atividade física é uma ferramenta importante na prevenção, 
manutenção e perda de peso, pois além de acelerar o 
metabolismo e queimar mais calorias do que em repouso, 
ainda mantém e/ou aumenta os tecidos magros do corpo, 
exigindo assim, mais alimentos para si, evitando que o mesmo 

se acumule em gordura.  
 

Essa mesma autora esclarece que: 

 

A prática regular de atividades físicas poderá proporcionar 
inúmeros benefícios aos adolescentes, como: diminuição da 
gordura corporal; o incremento da força e da massa muscular; 
da densidade óssea e da flexibilidade; o aumento do volume 
sistólico; a melhora da sensibilidade à insulina; a diminuição da 
frequência cardíaca; a melhoria na qualidade de vida e saúde. 

 

 

Por sua vez NAHAS (2013) enfatiza que: 

As pessoas que se exercitam regularmente vivem mais. O 
corpo humano foi feito para o exercício. Quando nos tornamos 
inativos as articulações incham, os músculos enfraquecem, o 
aumento de gordura afeta o sistema circulatório, o coração 
perde força e, consequentemente ficamos mais expostos a 
doenças.  
 
 

De acordo com Poppi (2009) “a atividade física é uma necessidade do 

organismo humano, está relacionada ao estado positivo de saúde e a uma vida 

de qualidade, e deve estar presente nas diferentes fases da vida”. Para quem 

está inativo e quiser começar a praticar, vale a pena trocar o elevador pelas 

escadas, deixar o carro mais longe do seu destino, ir a pé para a escola, levar 

o cachorro pra passear, andar de bicicleta com os amigos, etc... Iniciando 

assim fica mais fácil estabelecer um programa de atividades físicas, pois o 

organismo já está se adaptando.   

 

Aliadas a atividades físicas frequentes, uma alimentação saudável com 

certeza diminuiriam os índices de doenças que facilmente poderíamos evitar. 

ZANATTA, et al. (2007), afirmam que a escola juntamente com demais 

instituições da sociedade, tem um papel fundamental nesse processo: 

 



A saúde não pode ser considerada como um fenômeno 
isolado, mas como resultado da interação de todas as 
condições em que vive a população. A influência dos 
educadores nesse processo não pode ser subestimada. 
Acreditamos que nas escolas podemos criar condições iniciais 
para a manutenção de sua própria saúde, mas também para 
uma participação ativa e consciente em sua comunidade. (p. 
86).   
 

  

Esses dois temas interligados são indispensáveis para que as crianças 

e adolescentes cresçam e habituem-se a um pensamento de que quando se 

fala em alimentação saudável e prática de exercícios não se vejam 

aprisionados em dietas e atividades físicas fatigantes, pois não estamos aqui 

tratando de um culto ao corpo belo e atlético, mas em hábitos que se 

incorporados no cotidiano, levarão o indivíduo ao conhecimento e aquisição de 

atitudes benéficas para preservação da sua saúde.  

 

  

MATERIAL DIDÁTICO E ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

As atividades aqui elencadas são parte do conteúdo do PTD do 8° ano 

A, que serão aplicadas no primeiro semestre de 2015 como parte  integrante 

dessa Unidade Didática do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. 

Os conteúdos podem ser trabalhados em diferentes séries, com pequenos 

ajustes que o professor pode fazer, em relação ao nível da turma e aos 

objetivos que se quer atingir. Falar sobre esse tema é importante desde as 

séries iniciais do ensino Fundamental, até as séries finais do Ensino Médio ou 

seja, a todo momento cuidar da saúde é fundamental. 

 

TEMA  1 – A importância da alimentação saudável, aliada à prática de 

atividades físicas organizadas. 

Atividade 1 - Apresentação do projeto à turma 

O professor explicará o conteúdo do Projeto de Intervenção 

Pedagógico a ser desenvolvido na turma, explanando brevemente sobre o que 



é alimentação saudável e também sobre a importância de se ter uma rotina de 

exercícios físicos. O que levou a realizar tal projeto, seus objetivos e suas 

etapas, fazendo assim uma abertura de como repassará esses tópicos aos 

alunos e como eles participarão das aulas. Os principais objetivos desta 

unidade Didática são: 

- Investigar os hábitos alimentares e a prática de atividades físicas dos 

alunos.  

- Ampliar a aquisição de conhecimentos através de pesquisas com os 

temas: alimentação saudável e prática de atividades físicas.  

 - Conscientizar os alunos sobre a importância de uma alimentação 

balanceada e mudança de hábitos alimentares.  

  - Incentivar entre os alunos a pratica de atividades físicas fora do 

ambiente escolar com o intuito de estabelecer uma rotina de exercícios.  

  - Informar os familiares dos alunos sobre a necessidade e a importância 

de uma alimentação saudável e da prática de atividades físicas.  

 

TEMA 2 – Coleta de Dados 

Atividade 1 -  Aplicação do questionário sobre hábitos alimentares e 

prática de atividades físicas. 

Pretende-se realizar com esta atividade, um levantamento dos hábitos 

alimentares dos estudantes e também das suas práticas de atividades físicas. 

Para isso os alunos deverão responder a um questionário com perguntas 

abertas e fechadas a respeito do assunto. Este questionário deverá ser 

devolvido ainda nesse encontro para posteriormente ser feita a coleta de e 

análise dos dados. 

 



 QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

 

Série _____________   Peso_______________    Altura  _________________                           
Data Nasc:__/___/____IMC _________Resultado do IMC  ________________ 
 
 
 
1 – Descreva sucintamente sua alimentação diária? 
 
Café - __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Almoço-_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Janta-__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Lanches: 
Manhã_________________________________________________________      
_______________________________________________________________ 
 
Tarde__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
2 – Você costuma comer salgadinhos industrializados, refrigerantes e doces? 
Quantas dias por semana? 
  

Alimento/consumo Não 
como 

1 a 2 dias 
p/semana 

3 a 4 dias 
p/semana 

5 a 6 dias 
p/semana 

Todos os 
dias 

Salgadinhos       

Refrigerante       

Doces       

 
 
3 – Que legumes e verduras fazem parte da sua alimentação e quantas vezes 
por semana? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
4 – Que frutas fazem parte da sua alimentação e quantas vezes por semana? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



5 – Você come a merenda da escola? 
(  ) Sim        (  ) Não 
 
 
6 – Qual a(s) sua(s) preferência(s) em relação à merenda servida na escola? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
7 – Se você pudesse preparar a sua refeição, o que comeria? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8 – Em um dia normal em média quanto tempo você gasta em atividades 
consideradas inativas? Por exemplo: assistindo televisão, jogando vídeo game 
ou similar, no computador, no seu celular, etc... 
 
(  ) Menos de 2 horas por dia. 
(  ) De 2 a 5 horas por dia. 
(  ) De 5 a 10 horas por dia. 
(  ) Mais de 10 horas por dia. 
 
 
9 – Você se alimenta enquanto assiste televisão ou em frente ao computador? 
(  ) Não.   (  ) Sim.  Em caso positivo o que você come? 
_______________________________________________________________ 
 
 
10 – Você pratica atividades físicas fora do ambiente escolar? 
(  ) Não.      (  ) Sim.  Em caso positivo qual ou quais? 
_______________________________________________________________ 
Quantas vezes por semana?________________________________________ 
Em médio quanto tempo você gasta nesta atividade? ____________________ 
 
11 – Você caminha para vir à escola? 
 
(  ) Não.      (  ) Sim.  Em caso positivo qual a distância aproximadamente? 
_______________________________________________________________ 
 
 
12- O que você entende por “Você é o que você come?”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
13 – Qual atividade física você mais gosta de praticar? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 



TEMA 3 – Definição e cálculo de IMC  

O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma medida do grau de massa 

corporal, e o seu cálculo usa uma fórmula simples. Este índice de Massa 

Corporal é utilizado para medir a obesidade pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS).  É o um padrão internacional para avaliar o grau de obesidade 

das pessoas. 

Através do cálculo do IMC é possível saber se alguém está abaixo, 

acima ou com o peso ideal para sua estatura. 

Quem está acima do peso indicado no cálculo do IMC, pode 

desenvolver algumas doenças como problemas cardíacos, diabetes, alguns 

tipos de cânceres, entre outros. Agora, quem está abaixo, pode também 

desenvolver doenças, mas devido à subnutrição. O método é preciso na 

maioria das vezes, porém o resultado do IMC pode superestimar ou subestimar 

a gordura corporal por não diferenciá-la da massa muscular (Cálculo do IMC, 

2014). 

Atividade 1 – Medidas de peso e estatura cálculo de IMC.  

Serão aferidos peso e estatura dos alunos para posterior cálculo do 

IMC e análises mediante as tabelas 1 e 2 apresentadas posteriormente. Para a 

Medida da Massa Corporal será utilizado uma balança com precisão de até 500 

gramas, que será anotada em quilogramas com a utilização de uma casa 

decimal. Exemplo: 53,5 Kg. Para a medida de estatura será utilizado uma fita 

métrica fixada na parede e também um esquadro encostado junto à parede e o 

lado perpendicular junto à cabeça do estudante. A medida da estatura será 

anotada em centímetros com uma casa decimal. Exemplo: 173,5 centímetros. 

 

 

Atividade 2 -  Cálculo de IMC. 

 

Os dados para aferição do IMC se encontram junto ao questionário 

avaliativo. O IMC fornecerá resultado da massa corporal, dividido pela estatura 



ao quadrado, tendo assim parâmetros de baixo peso, peso ideal ou normal, 

excesso de peso e obesidade. As tabelas 1 e 2 referem-se aos resultados por 

sexo e idade. 

 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO IMC 

 

CRITÉRIOS NACIONAIS DE AVALIAÇÃO PARA O IMC 
 
Tabela 1 – Critérios de referência para definição de Baixo Peso, Excesso de Peso e 
Obesidade para o sexo masculino. 

Idade BP Normal EP OB 

12 anos < 13,63 13,63 – 20,32 20,32 – 26,36 > 26,36 

13 anos < 14,02 14,02 – 20,99 20,99 – 26,99 > 26,99 

14 anos < 14,49 14,49 – 21,66 21,66 – 27,51 > 27,51 

15 anos < 15,01 15,01 – 22,33 22,33 – 27,95 > 27,95 

BP = Baixo Peso;                  EP = Excesso de Peso;                 OB = Obesidade 

Fonte: Conde & Monteiro (2006) 
 
 
 
Tabela 2 – Critérios de referência para definição de Baixo Peso, Excesso de Peso e 
Obesidade para o sexo feminino. 

Idade BP Normal EP OB 

12 anos < 14,37 14,37 – 20,55 20,55 – 24,89 > 24,89 

13 anos < 15,03 15,03 – 21,69 21,69 – 26,25 > 26,25 

14 anos < 15,72 15,72 – 22,79 22,79 – 27,50 > 27,50 

15 anos < 16,35 16,35 – 23,73 23,73 – 28,51 > 28,51 

BP = Baixo Peso;               EP = Excesso de Peso;                 OB = Obesidade 

Fonte: Conde & Monteiro (2006) 
 
 

TEMA 4 –Alimentação saudável e prática de Atividades Físicas. 

 

Atividade 1 - Esta atividade será desenvolvida no laboratório de informática do 

colégio. Os alunos em grupos, farão pesquisa sobre temas relatados pela 

professora, e posteriormente debate em sala de aula. 

Tabela dos principais alimentos consumidos no dia a dia 



Alimento Porção/unidade Gramas/ ml Calorias 

Frutas     

Maçã     

Morango    

Laranja    

Tangerina/mexerica    

Banana    

Melancia    

Manga    

Mamão    

Pêssego    

Verduras/legumes    

Repolho     

Tomate    

Alface    

Pepino    

Beterraba    

Cenoura    

Brócolis     

Milho verde    

Couve-flor    

Chuchu    

Chocolates    

Chocolate ao leite    

Chocolate amargo    

Chocolate light    

Achocolatados    

Grãos    

Arroz branco    

Arroz integral    

Feijão branco    

Feijão preto    

Amendoim torrado    

Lentilha    

Ervilha    

Farinhas    

Farinha de trigo    

Farinha de milho    

Farinha de mandioca    

Óleos     

Óleo de soja    

Óleo de milho    

Óleo de girassol    

Óleo de oliva    

Frituras    

Mandioca frita    

Batata frita    

Banana milanesa    

 



Ovo frito    

Pães     

Pão francês    

Pão de centeio    

Pão integral    

Pão caseiro    

Bebidas     

Cerveja    

Vinho    

Aguardente    

Conhaque    

Sucos artificiais    

Refrigerantes    

Suco de laranja    

Suco de abacaxi    

Suco de morango    

Suco de acerola    

Açúcares    

Açúcar branco    

Açúcar mascavo    

Adoçantes    

Bolachas    

Bolacha agua e sal    

Bolacha recheada    

Bolacha caseira    

Waffer    

Carnes    

Gado assado    

Gado frito (bife)    

Frango assado    

Frango frito    

Porco assado    

 Porco frito     

Peixe assado    

Peixe frito     

Outros alimentos    

Macarrão sem molho    

Batata doce    

Margarina comum    

Pipoca doce    

Pipoca salgada    

Pipoca de micro ondas    

Bolo recheado    

Torta salgada    

Salada de frutas    

Sorvete     

Picolés de fruta    

Presunto    



Queijo Mussarela    

Queijo prato    

Queijo branco    

Mortadela    

Balas  mastigáveis    

Bombom    

Leite condensado    

Doce de banana    

Doce de goiaba    

 

Quando ingerimos os alimentos, eles nos fornecem elementos 

necessários ao bom funcionamento do nosso organismo. Entre eles estão os 

nutrientes. Quanto mais variada for nossa alimentação, mais rica em nutrientes 

ela será. Essa atividade será de encontrar quais nutrientes estão presentes em 

frutas e hortaliças. 

Alimento Porção/unidade Nutrientes/vitaminas 

Frutas    

Maçã    

Morango   

Laranja   

Tangerina/mexerica   

Banana   

Melancia   

Manga   

Mamão   

Pêssego   

Verduras/legumes   

Repolho    

Tomate   

Alface   

Pepino   

Beterraba   

Cenoura   

Brócolis    

Milho verde   

Couve-flor   

Chuchu   

 

 

 



Adicionar elementos químicos aos alimentos entre outros objetivos é 

prolongar sua conservação, evitar a proliferação de microrganismos, manter 

seu aspecto visual, a textura e consistência dos alimentos. No entanto esses 

componentes químicos podem fazer mal à nossa saúde. Entre eles citamos: 

acidulantes, antioxidantes, corantes, espessantes ou estabilizantes, 

edulcorantes, flavorizantes, fenilalanina, gordura Inter esterificada, glúten, 

umectantes. Citar 20 produtos indicando qual substância química contém. 

 

Vegetais e frutas e legumes são considerados alimentos saudáveis. No 

entanto não sabemos o processo a que eles são submetidos desde o plantio 

até a colheita. Para se ter legumes, hortaliças e frutas de boa qualidade visual, 

usa-se muitos produtos, que juntamente com os alimentos, acabamos por 

ingerir. Usados de forma exacerbada fazem muito mal a nossa saúde. 

 Citar os alimentos mais contaminados por agrotóxicos e quais são esses 

componentes químicos utilizados. 

  

Ser fisicamente ativo é condição ideal para afastar-se de várias 

doenças, melhorar a condição geral de músculos e ossos e manter o peso 

corporal em estabilidade. Qualquer atividade física com o propósito de 

repercutir em algum bem para o organismo, tem que ser frequente e regular. 

Atividade 1 – Em grupos os alunos irão pesquisar sobre quais são os 

benefícios da atividade física para o organismo (benefícios físicos, psicológicos 

e sociais). 

A todo momento estamos gastando calorias. Resultante dos alimentos 

que consumimos, e estes por sua vez armazenados em forma de energia. As 



calorias são gastas de forma mais moderada ou mais intensa de acordo com a 

atividade que exercemos. Identificar abaixo a quantidade de calorias gastas 

com atividades habituais e atividades físicas. 

 

Atividades  Gasto energético em 10 min 

Dormir  

Sentar  

Escovar os dentes  

Ficar em pé  

Tomar banho  

Assistir TV  

Serviços domésticos  

Jardinagem  

Cortar grama  

Pintura de casa  

Cortar lenha  

Cavar  

Capinar  

Levantar materiais pesados  

Futebol  

Dança  

Natação  

Tênis   

Basquete  

Vôlei  

Handebol  

Corrida  

Caminhada  

Andar de bicicleta  

Alongamento  

Andar em areia fofa  

Andar em areia molhada  

Hidroginástica  

Musculação leve  

Pular corda  

Praticar judô  

 

 

Nosso corpo foi feito para o movimento. A intensidade e a duração de 

cada atividade física escolhida, deve ser gradativa e agradável no início, até 



que o organismo se habitue. Conceituar o que são atividades aeróbias e 

anaeróbias e exemplos. 

Após a pesquisa cada grupo vai expor seus trabalhos oralmente e 

também em cartazes. Haverá a mediação da professora ao término de cada 

apresentação, complementando os assuntos e tirando dúvidas. 

 

Atividade 2 – Jogo da velha – Os alunos dispostos em 2 filas irão até a tabela 

de basquete e tentam acertar a cesta. Quem faz a cesta, responde uma 

pergunta relacionada a pesquisa realizada na atividade 1. Se a resposta for 

certa, tem o direito de colocar uma bola no jogo da velha que será desenhado 

no chão ou com aros de bambolês. Vence quem fechar o jogo primeiro. 

TEMA 5 - Doenças ocasionadas pela má alimentação. 

 

Atividade 1 – Recortes de vídeos sobre várias doenças causadas por má 

alimentação. Contextualizar o tema (Obesidade, colesterol elevado, gastrite, 

diabetes, hipertensão, desnutrição, anorexia, câncer, anemia). Debate sobre as 

doenças, casos nas famílias, etc. 

Vídeo doenças causadas por má alimentação: 

http://www.youtube.com/watch?v=-0OiheOtO_s  

Vídeo ataque cardíaco: 

https://www.facebook.com/video.php?v=671198019629979 

 

Atividade 2 – Dança da cadeira – Cadeiras dispostas em círculo, com 

questões coladas debaixo das mesmas sobre as doenças causadas pela má 

alimentação. Coloca-se uma cadeira a menos do que o número de 

participantes. O aluno que ficar sem sentar, escolhe uma cadeira para olhar a 

questão e responder. Ninguém sai da atividade. A brincadeira termina quando 

todas as questões forem respondidas. 

http://www.youtube.com/watch?v=-0OiheOtO_s
https://www.facebook.com/video.php?v=671198019629979


TEMA 6 – Confecção e apresentação da Pirâmide Alimentar. 

 

Atividade 1 - Os alunos em grupos farão a pesquisa sobre a Pirâmide 

Alimentar. Após a pesquisa, a mesma será confeccionada, com materiais como 

cartolina, cola, pincéis, recortes de revistas, etc. Cada grupo apresentará sua 

pirâmide para os demais alunos de acordo com sua pesquisa. 

 

Fonte: (Revista de Guarulhos, 2014) 

Atividade 2 – Corrida dos alimentos. 

Os alunos divididos em grupos, formam colunas munidos de lápis ou 

caneta. A uma certa distância, serão fixadas cartolinas com o desenho da 

pirâmide alimentar sem seus elementos. A professora falará o nome de um 

alimento e cada aluno por sua vez corre até a pirâmide, e escreve o nome do 

alimento no local que achar correto, voltando até sua fila. Quem acertar soma 

um ponto pra sua coluna. 



TEMA 7 - Visualização de recortes de filmes e contextualização. 

 

Serão repassados aos alunos recortes de vídeos sobre alimentos 

saudáveis, atividades físicas, doenças provenientes de má alimentação, etc  

Após assistirem os recortes, os alunos irão debater o assunto, enriquecendo 

assim seu conhecimento.  

1 – Vídeo: Nutriamigos: é so você provar (energéticos, construtores, 

reguladores) 

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

 

Atividade 1 

A - O que nos fornecem os carboidratos e onde os encontramos? 

B - E as proteínas, onde encontramos e para que servem? 

C - Vitaminas: em quais alimentos busca-las, e para que servem? 

 

2 -  Vídeo: A importância da atividade física. 

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

http://www.youtube.com/watch?v=9iGPOsk9tIo  

 

Atividade 2 – Questões para refletir: 

A - Como a atividade física fortifica os ossos? 

B - Porque as atividades físicas colaboram com melhor cooperação e 

solidariedade entre as pessoas? 

C - Que semelhança tem o efeito da prática de atividades físicas com o uso de  

drogas? 

http://www.youtube.com/watch?v=wv4kThJxKxQ
http://www.youtube.com/watch?v=sCTLOzwvLoQ
http://www.youtube.com/watch?v=9iGPOsk9tIo


 

3 – Vídeo:  Alimentos industrializados: você sabe o que está comendo? 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q1oIfaI38E  

 

Atividade 3 - Observar as embalagens de alimentos industrializados 

consumidos em casa. Relatar os produtos químicos utilizados na sua 

fabricação. 

 

Atividade 4 – Batata quente – A atividade começa com os alunos dispostos em 

círculo. Uma bola é passada de mão em mão. Ao som do apito quem estiver 

com a bola na mão deverá citar um nutriente, conservante ou benefício das 

atividades físicas. Quem não souber responder ou repetir a resposta de outro, 

sai da brincadeira. 

 

Atividade 5 – Leitura e reflexão. 

Em duplas ler o texto e discutir sobre os refrigerantes. 

O que acontece quando você acaba de beber uma lata de refrigerante 
(FETT ,2014). 
 
Primeiros 10 minutos: 
10 colheres de chá de açúcar batem no seu corpo, 100% do recomendado 
diariamente. Você não vomita imediatamente pelo doce extremo, porque o 
ácido fosfórico corta o gosto. 
 
 
20minutos: 
O nível de açúcar em seu sangue estoura, forçando um jorro de insulina.  
O fígado responde transformando todo o açúcar que recebe em gordura (é 
muito para este momento em particular). 
 
40minutos: 
A absorção da cafeína está completa. Suas pupilas dilatam, a pressão 
sanguínea sobe, o fígado responde bombeando mais açúcar na corrente. Os 
receptores de adenosina no cérebro são bloqueados para evitar tonteiras. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q1oIfaI38E


45minutos: 
O corpo aumenta a produção de dopamina, estimulando os centros de prazer 
do corpo (fisicamente, funciona como com a heroína). 
 
 
50minutos: 
O ácido fosfórico empurra cálcio, magnésio e zinco para o intestino grosso, 
aumentando o metabolismo.  As altas   doses de açúcar e outros adoçantes 
aumentam a excreção de cálcio na urina, ou seja, está urinando seus ossos, 
uma das causas das OSTEOPOROSE. 
 
 
60minutos: 
As propriedades diuréticas da cafeína entram em ação. Você urina.  
Agora é garantido que porá para fora cálcio, magnésio e zinco, os quais seus 
ossos precisariam. Conforme a onda abaixa você sofrerá um choque de 
açúcar. Ficará irritadiço. Você já terá posto para fora tudo que estava no 
refrigerante, mas não sem antes ter posto para fora, junto, coisas das quais 
farão falta ao seu organismo. 
 
Pense nisso antes de beber refrigerantes. Se não puder evitá-los, modere sua 
ingestão! Prefira sucos naturais. Seu corpo agradece! 

TEMA 8 – Palestra com Nutricionista. 

 

Proporcionar uma palestra com Nutricionista, para pais e alunos. Sobre 

os aspectos nutricionais dos alimentos, sua importância na alimentação diária. 

Os alunos e pais terão a oportunidade de esclarecer suas dúvidas sobre os 

temas já debatidos. 

TEMA 9 – Palestra com Professor de Educação Física 

  

“A inatividade física é um dos grandes problemas de saúde pública na 

sociedade moderna, sobretudo quando considerado que cerca de 70% da 

população adulta não atinge os níveis mínimos recomendados de Atividade 

Física” (RODRIGUES, 2013) 

 

Atividade 1 -  Será convidado um profissional de Educação Física para 

reforçar a importância da continuidade de se praticar exercícios físicos ao longo 



da vida.  Em idade escolar quase todos os alunos se identificam e realizam as 

atividades propostas. O que se quer salientar é que esse hábito perdure e 

encontre espaço após a vida adulta, resultando numa constante qualidade de 

vida. 

Atividade 2 – Analisar e contextualizar a pirâmide. Debate sobre atividades 

que podem ser adequadas dentro da pirâmide da atividade física.  

 

Atividade 3 – Exercícios de força. 

Os alunos realizarão atividades físicas relacionadas ao uso da força. 

Ex. corrida do carrinho de mão, carregar o colega nas costas, cabo de guerra, 

etc. 

 

Pirâmide da Atividade Física 

 

 

Fonte: (Dietnet, 2013) 

 



TEMA 10 -  Dia do lanche saudável 

 

Atividade 1 - Com o auxílio da família será realizado um piquenique com os 

alunos. Cada um levará ao passeio lanches preparados de forma saudável, 

como por exemplo: tortas de legumes assada, frutas in natura, salada de frutas, 

etc. O piquenique se realizará em uma área verde próximo ao parque de 

exposições do município, onde além do lanche saudável haverá atividades de 

recreação. Cada aluno fará uma breve explanação sobre o preparo do seu 

lanche. As famílias dos alunos também serão convidadas a participar. 

Atividade 2 – Durante o período serão realizadas atividades recreativas como: 

futebol, caçador e voleibol humano. 

 

TEMA  11 – Caminhada Orientada.   

Caminhar é um dos exercícios mais recomendados pelos médicos e 

por profissionais de Educação Física para o começo de uma rotina de 

atividades físicas. Por ser um movimento habitual, a caminhada é uma 

atividade leve e prazerosa de se executar. A medida em que as pessoas se 

condicionam, podem aumentar o grau de intensidade da caminhada, pois seu 

organismo irá se adaptar a novos esforços. 

Atividade 1 - A atividade de caminhada orientada dará início na frente do 

colégio. Alunos e familiares presentes farão uma série de alongamentos antes 

do início da caminhada. Durante o trajeto a professora fará pausas para 

enaltecer e orientar a todos sobre os benefícios que estão ocorrendo no 

organismo nesse momento em que se faz a atividade. O trajeto da caminhada 

será aproximadamente de 5 km pelo interior do município. Após a atividade 

realizada, os alunos farão um texto descrevendo as sensações que o exercício 

físico proporcionou. 

 

 



 ABORDAGEM PEDAGÓGICA 

- Aula expositiva; 

- Pesquisa em internet e de campo; 

- Discussões em grupos; 

- Apresentações de trabalhos; 

- Confecções de cartazes; 

- Palestra com Nutricionista e Professor de Educação Física; 

- Prática de atividades físicas: recreação, caminhadas, alongamentos, etc. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá durante todo o decorrer da intervenção do 

projeto. Serão observadas as apresentações e participações dos alunos nas 

atividades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta proposta de Unidade Didática não é considerada um produto final. 

O trabalho realizado procurará identificar as dificuldades que as escolas 

encontram para conseguir desenvolver uma conscientização total a respeito de 

alimentação e atividades físicas adequadas. Espera-se que os alunos venham 

a utilizar este conhecimento fora da escola, principalmente na sua vida adulta. 

Tal conscientização objetiva minimamente o conhecimento, levando-se em 

conta que mudanças podem ocorrer ou não, dependendo de vários fatores na 

vida dos educandos. O primeiro deles sem dúvida dependerá de sua própria 

vontade, seguindo de oportunidades de realização, organização e atitudes. 
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