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Resumo: Os temas saúde, bem-estar e prevenção, fazem parte de programas da Organização 
Mundial de Saúde e estão presentes nas políticas governamentais, procurando melhorar o 
consumo de alimentos saudáveis como verduras, legumes e frutas em quantidades adequadas 
na alimentação diária, para a manutenção da saúde e prevenção às doenças. O presente 
artigo é o resultado da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, realizada com os 
alunos dos oitavos anos da Escola Estadual Jardim das Araucárias do município de Castro – 
PR, no primeiro semestre do ano de dois mil e dezessete. Teve como objetivo sensibilizar os 
educandos sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis, aplicando-se 
metodologias diferenciadas para o processo de ensino aprendizagem, através de pesquisas, 
vídeos, textos, imagens e palestras que os auxiliaram melhorar seus hábitos alimentares e 
consequentemente sua melhor qualidade de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estudos comprovam que uma alimentação adequada é fundamental 

para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Essa implementação foi 

associada à constatação no decorrer desses anos de prática pedagógica, que 

quando o tema alimentação era trabalhado com os alunos dos oitavos anos, 

muitos não compreendiam a importância dos nutrientes para seu organismo, 

tanto no crescimento quanto no desenvolvimento intelectual.  

Assim, o professor e o aluno precisam estar envolvidos em um ambiente 

pedagógico que propicie metodologias e estratégias didáticas facilitadoras do 

processo ensino aprendizagem, conhecendo a diversidade que a escola 

contempla e considerando as diferentes culturas e saberes.  

Infelizmente por falta de orientações adequadas, a alimentação está 

mais voltada para o consumo de alimentos industrializados, o qual vem 

aumentando significativamente. Muitas vezes os alimentos considerados 

saudáveis estão sendo deixados de lado por não apresentarem as 

características marcantes, como a grande quantidade de açúcar, o colorido das 



embalagens bastante atrativos para os olhos, o sabor realçado pelos aditivos 

químicos, entre outros. 

Percebendo a dificuldade dos adolescentes na escolha para o consumo 

de alimentos, e levando em conta que uma alimentação inadequada pode 

causar fraqueza, falta de concentração, problemas de memória, e 

consequentemente interferências no processo de aprendizagem, este trabalho 

apresentou uma proposta de alimentação saudável. Teve como objetivo 

desenvolver ações que os sensibilizassem sobre a importância de incluir esses 

alimentos em sua dieta, e que participando da construção do conhecimento 

obtivessem uma mudança significativa em sua alimentação para a manutenção 

da saúde e prevenção às doenças, dando-lhes oportunidade de rever, 

contextualizar e aplicar o conhecimento sobre a importância da alimentação 

saudável.  

A alimentação é uma necessidade básica do ser humano, e embora 

possa parecer comum, envolve uma multiplicidade de aspectos culturais, 

sociais e econômicos que influenciam a qualidade de vida do cidadão. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014), ressalta 

que uma dieta alimentar saudável deve ter as seguintes características: 

Equilibrada, respeitando o consumo adequado de cada tipo de alimento; 

variada, incluindo vários grupos alimentares para fornecer diferentes nutrientes; 

suficiente, respeitando as quantidades necessárias a cada pessoa; segura, 

livre de contaminantes de natureza biológica, física ou química; para isso, é 

fundamental que se respeitem as regras de higiene, manuseando e 

armazenado adequadamente. 

Uma alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências do 

corpo. Além de ser fonte de nutrientes, uma alimentação envolve diferentes 

aspectos e valores. 

De acordo com Paraná (2008), baseando-se nas Diretrizes Curriculares 

de Ciências, enfoca-se a grande responsabilidade em orientar e proporcionar 

práticas pedagógicas significativas, produzindo uma provocação que pode 



levar o aluno a uma mudança de hábitos alimentares, sensibilizando-os para a 

busca de alimentação saudável. Através dos conhecimentos científicos pode 

haver a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis, os quais devem ser 

discutidos com os adolescentes, sendo de grande importância que eles 

disponham de conhecimentos sobre alimentação e nutrição, partindo de seus 

conhecimentos prévios. Como nos indicam as Diretrizes Curriculares, quando o 

estudante relaciona uma noção a ser aprendida com um conceito já presente 

na sua estrutura cognitiva, ele incorpora “a substância do novo conhecimento, 

das novas ideias”. 

  Para Cunha (2014), alimentar-se de forma correta, ou seja, a 

conscientização da importância de hábitos alimentares corretos, atenderá as 

necessidades nutricionais do organismo, contribuindo para um 

desenvolvimento saudável e proporcionando condições benéficas que 

contribuirão para uma melhor qualidade de vida. A formação de hábitos 

alimentares saudáveis é um processo que se inicia desde o nascimento, com 

práticas alimentares introduzidas desde os primeiros anos de vida pelos pais, 

primeiros e principais responsáveis pela formação dos mesmos. 

Uma vez que os alimentos são considerados como combustíveis para 

nossa vida, oferecem subsídios para a realização de tarefas diárias. A má 

alimentação poderá comprometer a força ou disposição para a realização de 

algumas atividades, podendo também prejudicar seriamente o desempenho 

das funções vitais no organismo. 

De acordo com Tiperagui (1999), embora os alimentos sejam 

fundamentais para o ser humano, pois deles dependem a força e crescimento, 

muitas pessoas desconhecem as mais simples noções sobre alimentação e 

nutrição. Isso faz com que surjam, a respeito do tema, ideias e conceitos 

falsos, completamente distantes da realidade e sem nenhum fundamento 

cientifico. Além do prazer que nos proporcionam, os alimentos são essenciais 

para a vida.  

A alimentação deve ser balanceada e diversificada, pois os alimentos 

são fundamentais para uma boa qualidade de vida dos alunos. Quanto a este 

tema, Tiperagui pondera que: 

 



Todos precisamos nos alimentar e isso deve ser feito de maneira 
balanceada e diversificada. A possibilidade de obter os nutrientes de 
que o nosso organismo necessita depende da quantidade e da 
diversidade dos alimentos ingeridos. Além disso, cada pessoa tem 
seus próprios gostos, preferências e hábitos alimentares. A 
alimentação é um componente fundamental para uma boa qualidade 
de vida [...] Todos os alimentos podem formar parte de uma 
alimentação saudável [...] O mais importante é que esse alimento se 
combine com outros para satisfazer as necessidades de energia e de 
nutrientes do indivíduo. É recomendável que uma pessoa ingira 
diretamente uma ampla variedade de alimentos e que distribua esse 
consumo no transcorrer do dia. (TIPERAGUI, 1999, p 7). 

 

 É considerada uma alimentação saudável, aquela alimentação 

equilibrada, que contém diversos alimentos em quantidades e qualidades 

suficientes para o crescimento e a manutenção do organismo. Esta 

alimentação envolve a escolha de alimentos não somente para manter o peso 

ideal, mas também para garantir uma saúde plena. A alimentação influencia 

diretamente na saúde, no trabalho, no estudo, no lazer e no tempo de vida das 

pessoas. Deve-se fazer boas escolhas e levar em conta a importância em 

comer alimentos variados, uma vez que possuem funções diferenciadas no 

organismo humano. 

 Salgado (2004) coloca sobre a influência da alimentação na vida das 

pessoas: 

 
A alimentação exerce grande influência sobre cada pessoa, 
principalmente sobre a sua saúde, sua capacidade de trabalhar, 
estudar, divertir-se, sua aparência e sua longevidade. A nutrição é um 
dos fatores comportamentais mais importantes que afetam o estado 
de saúde de um indivíduo ou de uma nação. (SALGADO, 2004, p 26) 

A sociedade passou por várias mudanças e transformações em seu dia-

a-dia e seu estilo de vida, além de mudanças em relação aos hábitos 

alimentares e em relação ao preparo dos alimentos. 

A qualidade da alimentação é fundamental. É importante estimular a 

mudança de hábitos e demonstrar algumas estratégias relacionadas à 

alimentação saudável, favorecendo o conhecimento das características dos 

alimentos e suas propriedades. 

Sá (1989), afirma que o rendimento escolar da criança é diretamente 

ligado à sua alimentação. Crianças má nutridas, em sua grande maioria, são 

desatentas e indispostas. É na idade escolar que o indivíduo se encontra em 



fase de crescimento e desenvolvimento, sendo assim, suas necessidades 

nutricionais maiores. 

Segundo Amabis & Martho (2010), o organismo precisa receber um 

fornecimento constante de energia para manter suas atividades vitais. Uma 

dieta deverá fornecer um conteúdo energético em nutrientes essenciais ao bom 

funcionamento do organismo. Sendo a alimentação uma necessidade básica 

para o desenvolvimento do ser humano, sua importância na fase da 

adolescência, onde acontece uma maior transformação do indivíduo, favorece 

o seu desenvolvimento nos aspectos físicos, intelectuais, emocionais e sociais.   

Borges (2015), esclarece que a adolescência é um período da vida que 

se caracteriza por grandes mudanças físicas, psicológicas e comportamentais 

e, principalmente, as de origem alimentar. É um período de vida que merece 

atenção, pois esta transição entre infância e idade adulta pode ou não resultar 

em problemas futuros para o desenvolvimento de um determinado indivíduo. É 

uma etapa do desenvolvimento humano fundamental para o crescimento e 

maturação física e psicológica.  

Percebe-se através de experiências com adolescentes, que essa é uma 

fase de grandes questionamentos e autoafirmação. É um período muito 

vulnerável e sujeito às influências, principalmente dos amigos, visto que, muitas 

vezes, estão distanciados do envolvimento familiar. No geral, são influenciáveis 

e com propensão a agir e comportar-se conforme determinados grupos sociais, 

simplesmente para serem aceitos. São considerados como um grupo exposto 

ao risco nutricional, devido aos seus hábitos alimentares e estilo de vida. É 

também a fase da formação de hábitos e atitudes, o que os torna vulneráveis 

às mais diversas situações de risco, como a aquisição de hábitos alimentares 

incorretos.  

A adolescência é marcada pela aceleração do crescimento, e 

consequentemente pelo aumento da necessidade de energia e de nutrientes. 

Assim, hábitos alimentares saudáveis devem ser introduzidos precocemente, 

uma vez que serão futuramente bastante relevantes em suas preferencias e 

comportamentos. Uma alimentação adequada na adolescência, não só satisfaz 

o aumento das necessidades nutricionais, como também estabelece e reforça 

os hábitos alimentares para toda a vida. 



Salgado (2004), recomenda que os pais e educadores não devem tentar 

mudar os hábitos de seus adolescentes discordando dos “prazeres” que a 

mídia oferece. Devem mostrar alternativas práticas, convidando-os a comer 

juntos e de forma criativa, uma variedade de alimentos como verduras, frutas e 

legumes. A importância da boa alimentação pode ser cultivada com uma 

relação paciente entre pais e filhos em um momento que fazem as refeições 

juntos. São mudanças que podem ser construídas, devagar, em qualquer 

período da vida. Assim, a Escola, sociedade e família devem estar atentas e 

proporcionar incentivo aos adolescentes a procederem de forma correta com 

sua alimentação. 

Considerando as atribuições da vida moderna, houve mudanças de 

hábitos alimentares em muitas famílias. Por falta de tempo para o preparo de 

refeições diárias, deixam de praticar o bom hábito, sendo que há mais 

facilidade e praticidade com os produtos industrializados. Enquanto as crianças 

pré-escolares e as escolares são mantidas sob o rígido controle dos pais, os 

adolescentes ganham a liberdade, passando a maior parte do tempo fora de 

casa. 

Sizer e Whithey (2002), relatam que os adolescentes não procuram 

alimentar-se. Eles comem. Esse é um período de busca pela identidade, que é 

em grande parte acometida em tentativas e erros. Enfrentam pressões da 

mídia, de seus colegas, seus pares. Dão um grande valor à imagem corporal, e 

sendo assim adotam promessas de magreza, músculos e boa aparência, que 

geralmente não correspondem à expectativa. Como as necessidades de 

nutrientes são altas durante a adolescência, as escolhas feitas durante esse 

período interferem profundamente na saúde no presente e no futuro.  

Varella e Jardim (2009), salientam que o ambiente em que as pessoas 

são inseridas e as relações sociais que os rodeiam, influenciam ao estímulo ou 

repulsa ao sedentarismo, e também o desenvolvimento de hábitos alimentares 

saudáveis ou nocivos. 

 Diante desses fatos, os adolescentes estão cada vez mais expostos a 

comportamentos da modernidade, o que preocupa, pois se não receberem 

informação e orientações sobre o assunto, poderão ter problemas em adotar 

práticas alimentares saudáveis futuramente, pois esta etapa de 



desenvolvimento representa uma fase de experimentação e início de padrões 

para o comportamento adulto. 

 Alguns hábitos alimentares adquiridos na infância e na adolescência 

resultam em maior risco de desenvolvimento de doenças na vida adulta. Assim, 

todo esforço para conscientização da importância de uma dieta preventiva é 

necessário a fim de auxiliar crianças e adolescentes a compreenderem como 

evitar doenças presentes e futuras relacionadas com a má nutrição, dando 

capacidade para que decidam e escolham corretamente.    

De acordo com Trichesl e Giuglianil (2005), o consumo alimentar tem 

sido relacionado à obesidade, não somente quanto ao volume de ingestão 

alimentar, como também à composição e qualidade da dieta. Além disso, os 

padrões alimentares também mudaram, explicando em parte o aumento da 

adiposidade nos adolescentes, como o pouco consumo de frutas, hortaliças e 

leite, e o aumento no consumo de guloseimas (bolachas recheadas, 

salgadinhos e doces diversos) e refrigerantes, bem como a omissão do café da 

manhã. 

A obesidade infanto-juvenil cresceu nas últimas décadas e junto com ela 

diversas patologias. Sabe-se que a alimentação saudável é responsável pelo 

crescimento físico, orgânico e cognitivo do ser humano. A saúde compreende 

qualidade de vida e alimentação equilibrada para a manutenção do corpo e de 

acordo com as necessidades individuais.  

 

 Para Levy (2005 apud NUNES, 2008, p 257), 

Dados brasileiros recentes indicam uma modificação dos hábitos 
alimentares associados à obesidade, como, por exemplo, o aumento 
do teor de gordura da alimentação, o alto teor de açúcar e a redução 
de feijão e grãos. Essa tendência de consumo ocorre em associação 
com um modesto consumo de frutas e verduras, conforme os dados 
referentes POF de 2003, que foram recentemente publicados.  

  

Outra questão pouco discutida que Bleil (1998) refere-se, é a prática 

consumista que acompanha o ato alimentar, sobretudo nos grandes centros. O 

consumo de sanduíches e refrigerantes, traduzidos no “fast food”, é ligada a 

uma demanda crescente da população que busca praticidade e tem levado 

crianças e jovens a alimentar-se de forma inadequada, com alimentos não 

saudáveis e que não nutrem adequadamente.   



Dentre os problemas consequentes aos maus hábitos alimentares, tem-

se o sobrepeso e a obesidade, com prevalência elevada nos adolescentes em 

idade escolar, que ficam expostos às consequências da desaprovação pública 

devido ao excesso de gordura. Essas alterações, na maioria das vezes, são 

acompanhadas de outras doenças como cardiovasculares, hipertensão, 

diabetes e outras.  Nem sempre o adolescente que tem consciência de uma 

alimentação saudável, possui atitudes de hábitos alimentares adequados. Por 

isso, a dimensão pedagógica precisa estar envolvida na promoção e 

transformação das informações em conhecimentos através do despertar de sua 

subjetividade.   

  

As estratégias para prevenir a obesidade e promover mudanças no 
estilo de vida incluem ações de muitos autores, muitas das vezes 
com enfermidades de interesse poderosos ou corporativos, que vão 
desde governos em todos os níveis(taxando alimentos com baixo 
valor nutricional e subsidiando alimentos saudáveis, garantindo áreas 
para prática de atividades físicas, controle da oferta de alimentos em 
escolas), passando pela imprensa (disseminando informações sobre 
hábitos alimentares saudáveis), a indústria alimentícia(rotulagem dos 
alimentos), até os profissionais de saúde e educação. (ANJOS 2006, 
p. 91-92). 

 

 A escolha de alimentos não deve ser relacionada somente para manter o 

peso ideal, mas também para garantir uma saúde plena. As dietas procuram 

ser rotinas alimentares que buscam atingir um determinado objetivo, mas nem 

sempre vão ao encontro do conceito de alimentação saudável. Uma dieta 

variada, possui todos os tipos de alimentos, sem abusos e também sem 

exclusões. A complementação ou implementação de algumas vitaminas podem 

ser necessárias para que uma dieta seja consideravelmente saudável, pois não 

dispensam o consumo de diferentes tipos de alimentos e nutrientes. 

Para Leite (2016), uma dieta balanceada tem intenção de suprir um 

organismo com nutrientes essenciais, vitaminas e minerais necessários para 

manter as células, os tecidos e os órgãos, para que possam funcionar 

corretamente. Em contrapartida, uma dieta com carência de nutrientes pode 

levar a muitos problemas de saúde, dos mais simples como cansaço e perda 

de energia a outros mais sérios, envolvendo a função de órgãos vitais e a falta 

de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. A diversidade dos alimentos é 



fundamental, visto que não existem alimentos completos capazes de fornecer 

ao organismo toda a gama de nutrientes requeridos para sua manutenção, 

preservando-lhe a saúde. Ainda ressalta a importância de que uma dieta 

balanceada contém necessariamente alimentos dos principais grupos, nas 

quantidades das porções e em números de calorias corretas, para que o 

indivíduo seja beneficiado com uma nutrição adequada ao organismo, 

proporcionando a manutenção de um peso saudável. Os alimentos 

industrializados devem ser consumidos em baixas quantidades. Ao seguir uma 

dieta variada e correta para a saúde, mesmo variando de pessoa para pessoa 

e atentando a todos os grupos alimentares, deve ser pobre em nutrientes não 

desejáveis como açúcar, sódio e gorduras saturadas, que são considerados 

melhoradores de sabor. Em toda dieta também deverão ser incluídas as 

atividades físicas. 

Diante disso, sendo a escola uma instituição que exerce muita influência 

na vida das crianças e dos adolescentes, torna-se um lugar ideal para 

desenvolver ações que promovam a saúde, sendo que uma delas é o estímulo 

e a sensibilização para a prática de uma alimentação saudável.  A Organização 

Mundial de Saúde reconhece que hoje a obesidade é considerada uma 

epidemia do sec. XXI.  

 Enquanto professor, o desafio é possibilitar novas interpretações e 

aprendizagens, que provoquem nos alunos uma nova organização de 

conhecimentos, buscando informações científicas e contextualizando as 

experiências cotidianas, com o intuito de que adotem um novo estilo de vida 

com hábitos alimentares saudáveis, prevenindo problemas alimentares. As 

atividades interdisciplinares e as práticas pedagógicas colaboram na 

construção de conhecimentos significativos, assegurando a interatividade no 

processo do ensino e aprendizagem, a construção de conceitos de forma 

significativa, e também aproxima o estudo de ciências dos problemas reais, de 

modo a contribuir para a aprendizagem significativa de conhecimentos por 

parte do aluno (BRASIL, 2008). 

 É possível uma sala de aula ser uma oportunidade de se ultrapassar os 

conteúdos. É um desafio para pais e professores desenvolver nos alunos uma 

consciência crítica para a promoção de hábitos saudáveis e prevenção da 

obesidade (MORAIS, 1994). 



A mudança de hábitos pode ser promovida no ambiente escolar. A 

cultura do mundo moderno impõe às pessoas, desde a infância e a 

adolescência, costumes inadequados que deterioram a qualidade de vida, 

enfraquecendo o organismo. Reavaliar essa cultura, através da educação, 

especialmente das crianças, certamente ajudará no controle de muitas doenças 

provenientes da má alimentação. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

O Projeto de Intervenção Pedagógica foi direcionado aos alunos do 

oitavo ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Jardim das Araucárias – 

Ensino Fundamental, localizado no Bairro Jardim das Araucárias, município de 

Castro – PR, no primeiro semestre do ano de dois mil e dezessete. Houve a 

expectativa de oportunizar uma reflexão sobre hábitos alimentares e atender as 

necessidades sobre o tema abordado, explorando o conteúdo de forma que 

participassem ativamente das atividades propostas, contribuindo positivamente 

para a melhoria e manutenção de uma qualidade de vida. 

Primeiramente, o Projeto Pedagógico e a Unidade Didática foram 

apresentadas à equipe pedagógica, professores e funcionários da escola, 

como uma das atividades da Semana Pedagógica, apresentando o objetivo e 

as atividades propostas em relação ao tema escolhido. Foi muito importante 

para o início das atividades, pois houve o compartilhamento de ideias e troca 

de opiniões, já que todos ressaltaram sobre a necessidade de orientações 

quanto a uma alimentação saudável. Aos alunos participantes, foram 

esclarecidos num primeiro momento os objetivos propostos e salientada a 

importância da participação, dos momentos de discussões e contribuição para 

o trabalho ser desenvolvido com dedicação e sucesso. 

Dando início, foi combinada com os alunos participantes a realização de 

um café da manhã na escola, onde eles trouxeram sua colaboração para a 

atividade em conjunto (sem entrar no assunto de que o café da manhã 

precisaria conter os alimentos que eles considerassem saudáveis, mas sim um 

café da manhã com o que eles estariam acostumados a comer e o que 

gostariam de comer). 



Após esse momento do café e através dessa sondagem, foi possível 

perceber que a alimentação é realizada com o que costumavam comer, sem a 

preocupação de escolha em ingerir alimentos saudáveis, visto que trouxeram 

salgadinhos industrializados, salgadinhos fritos, refrigerantes, pudim, bolachas, 

doce de amendoim e outras guloseimas que não deveriam servir de alimento 

nesse momento. Após essa atividade, foi realizada uma roda de conversa 

sobre a alimentação realizada naquele momento, onde muitos apresentaram 

noções do abuso alimentar que realizaram e os alimentos que não deveriam 

ser consumidos. A proposta foi que essa atividade servisse como comparação 

a outra realizada no final dessa implementação. 

Continuando, a próxima atividade foi realizada com a ajuda do professor, 

em que os alunos foram orientados e elaboraram questões de múltipla escolha 

sobre alimentação, sendo expostas aos colegas e discutidas, dando abertura a 

um debate sobre o tema. Através dessa atividade, foi possível perceber o perfil 

dos alunos em relação a seus hábitos alimentares, verificando que possuem 

noções sobre o que seriam alimentos saudáveis, mas não se preocupavam 

com os alimentos por eles consumidos. 

Foi dado início ao assunto sobre Alimentação Saudável, investigando o 

que pensavam e conheciam a respeito do tema, promovendo discussões e 

reflexões a respeito do assunto em relação ao corpo/saúde/qualidade de vida. 

Responderam as questões propostas pelo professor e ao término partilharam 

as respostas com seus colegas, sendo o momento aproveitado para fazer 

algumas considerações: 

➢ Qual a importância em escolher os alimentos para sua 

alimentação? 

➢  Você tem um consumo adequado de frutas e hortaliças? 

Justifique.  

➢ Será que existem alternativas saudáveis para que você possa 

melhorar sua alimentação?  

Para complementação, assistiram a vídeos relacionados aos assuntos 

debatidos. 

Dando sequência às atividades, conversaram sobre a água. Fizeram 

questionamentos sobre a importância da água em nossa vida, em nosso 

organismo e sua funcionalidade. Colaboraram com a proposta da montagem de 



um mapa conceitual no quadro negro envolvendo os alunos participantes dessa 

atividade, passando para uma cartolina o mapa por eles elaborado, para 

exposição no mural do refeitório e observação de outros alunos da escola. 

 Após a explanação sobre os sais minerais através de slides e outras 

colocações para compreenderem a definição, onde podem ser encontrados e a 

importância para nosso organismo, os alunos formaram grupos através de 

sorteio e realizaram diferentes atividades sobre os sais minerais, como 

cruzadinhas, história em quadrinhos, caça-palavras, jogo da memória, entre 

outros. Posteriormente, todas as atividades foram reproduzidas e 

compartilhadas com os outros grupos, sendo que gostaram muito de resolver 

atividades propostas pelos colegas. Com essa atividade percebeu-se que não 

tinham conhecimentos sobre a importância dos sais minerais para o 

desenvolvimento do nosso corpo e da nossa saúde, e após o tema abordado e 

compreendido, comprometeram-se a compartilhar as informações com seus 

pais e irmãos. 

O próximo passo foi trabalhar sobre as proteínas. Pesquisaram sobre 

alimentos ricos em proteínas e procuraram em revistas e na internet gravuras 

que representassem a origem e a importância desses nutrientes. Para o 

registro sobre esse estudo foram elaborados cartazes e apresentados a outros 

colegas da escola, sendo posteriormente fixados na biblioteca para a 

visualização de todos, demonstrando que são essenciais à nossa vida. 

Dando sequência à implementação, chegou a hora de conhecerem os 

carboidratos. O conteúdo foi trabalhado através do livro didático, de vídeos e 

de reportagens. Complementando o assunto trabalhado, os alunos trouxeram 

amostras de carboidratos em saquinhos plásticos (tipo geladinho), onde juntos 

montaram um tabuleiro para demonstração, sendo fixadas placas identificando 

o alimento com as amostras disponíveis. O tabuleiro utilizado em MDF foi 

doado por um pai de aluno participante do projeto e o trabalho demonstrado 

para outros colegas da escola durante o intervalo do recreio, havendo 

curiosidade de muitos que ali estavam e até mesmo alguns questionamentos, 

que responderam com facilidade sobre o assunto discutido. 

Após abordado o conteúdo sobre os lipídios através de slides e 

compreendido que quase todos os alimentos contêm gorduras, esses alimentos 

ricos em lipídios foram representados utilizando-se de diferentes materiais 



recicláveis coletados anteriormente para a realização dos trabalhos e expostos 

em uma mesa para apreciação dos demais colegas. O alimento desenhado ou 

representado pelo aluno foi proposto pelo professor, de maneira que vários 

alimentos foram mencionados. Durante o desenvolvimento dessa atividade, 

muitos alunos comentaram sobre a quantidade alimentos gordurosos que 

ingerem, ficando preocupados com tal situação após alertados sobre várias 

consequências e doenças que isso pode vir a acarretar. 

Continuando com a implementação cada aluno trouxe uma fruta 

solicitada com a qual fizeram uma vitamina que foi saboreada no decorrer 

dessa atividade. Após uma longa roda de conversa sobre as vitaminas 

presentes nos alimentos e uma reportagem relacionada ao assunto, 

compreenderam que as vitaminas são substâncias encontradas em 

quantidades muito pequenas nos alimentos, mas indispensáveis para o 

funcionamento normal do nosso organismo. Em duplas completaram uma 

tabela proposta pelo professor, onde foram solicitadas informações sobre as 

principais vitaminas, exemplos de alimentos onde são encontradas, a função 

desempenhada por elas e o que sua ausência causa no organismo. Para 

descontrair, sugeriram que mais atividades poderiam ser acompanhadas de 

uma deliciosa vitamina... Também apresentaram uma paródia sobre esse 

assunto. 

Em uma próxima atividade foram orientados e registraram durante uma 

semana os alimentos que ingeriram a partir da data combinada. Após o tempo 

solicitado, a tabela com as informações retornou preenchida para observação e 

auto avaliação sobre como está sua alimentação. Os alunos que se sentiram à 

vontade fizeram relatos sobre sua experiência. O momento também foi 

aproveitado para relembrar atividades anteriores que precisaram de novas 

discussões após o surgimento de algumas dúvidas relacionadas ao consumo 

de lipídios.  

Dando sequência à implementação, os alunos formaram equipes para a 

divisão dos grupos alimentares que compõe a pirâmide alimentar. Após isso, 

usaram massinha de modelar realizando a atividade proposta, apresentando 

seis a dez alimentos correspondentes ao grupo alimentar sorteado. A estrutura 

da pirâmide em madeira foi emprestada de outra escola para a realização 

desse trabalho, que ficou em exposição durante o intervalo do recreio para 



observação de outros colegas. Também apresentaram para alguns professores 

e discutiram sobre a importância da distribuição e do consumo em quantidades 

adequadas dos diversos grupos de alimentos. 

Fizeram um passeio onde realizaram uma pesquisa de campo sobre 

quais alimentos eram vendidos ao redor da escola. Foram acompanhados pelo 

professor mediante autorização prévia dos pais, por três quadras ao redor de 

toda a escola onde observaram os pontos comerciais que encontraram pelo 

trajeto. Ao retornarem à escola, a conversa foi direcionada a quantidade de 

frutarias e mercearias encontradas durante o trajeto que percorreram. Fizeram 

uma roda de conversa sobre o que foi observado e concluíram que a grande 

parte dos produtos ali oferecidos não são saudáveis, inclusive foram 

encontradas quatro “banquinhas” com vendas de chiclete, balas e outros doces 

e nenhuma frutaria na região determinada, apenas uma mercearia que oferecia 

pouca variedade de frutas e verduras. Os alunos participaram ativamente 

colocando suas considerações sobre a falta de oferta dos alimentos saudáveis 

e também sobre o pouco comércio na região por ser escola de bairro de 

periferia, pois consideraram que provavelmente em uma escola mais central a 

realidade seria diferente. No momento também discutiram sobre a parte 

econômica, consumo e lucro sobre a venda de determinados produtos. 

Dando sequência e utilizando a biblioteca escolar e o laboratório de 

informática, realizaram pesquisas em equipes sobre outros assuntos 

relacionados à alimentação que não foram trabalhados durante o projeto e 

fizeram apresentação aos colegas. Os temas apresentados foram: obesidade 

infantil, diabetes, hipertensão, alimentos contaminados por fungos, alimentos 

contaminados por bactérias, alimentos tóxicos (cogumelos venenosos) e 

alimentos contaminados por agrotóxicos. A partir das apresentações, cada 

equipe socializou seu trabalho com os colegas para troca de conhecimentos. 

Como feedback, responderam as atividades propostas pelo professor, 

através de questões de múltipla escolha, como parte complementar da 

avaliação. 

Colaborando com a implementação pedagógica e enfatizando o tema 

trabalhado, uma acadêmica de nutrição convidada compareceu à escola 

contribuindo com questionamentos e esclarecimento de dúvidas que surgiram, 

como os regimes milagrosos e sobre pessoas obesas desde crianças. Os 



alunos foram orientados a praticar o que aprenderam e a multiplicar seus 

conhecimentos a seus familiares e amigos. 

  Encerraram a implementação pedagógica assistindo uma reportagem 

sobre a importância do café da manhã na adolescência. Após esse momento 

realizaram um novo café da manhã, dessa vez totalmente saudável para 

fazerem uma comparação com o café anterior, antes da implementação. 

Comprometeram em praticar e compartilhar seu aprendizado com outras 

pessoas. Nessa atividade trouxeram frutas, suco natural de laranja, pão 

integral, torradas, manteiga, café, chá e leite desnatado, onde se alimentaram 

de maneira satisfatória sem exagero. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação da Produção Didático-Pedagógica ocorreu durante o 

primeiro semestre de dois mil e dezessete, em um período que conciliou a 

apresentação do projeto e da produção didático-pedagógica aos professores 

inscritos no GTR (Grupo de Trabalho em Rede), o qual foi desempenhado e 

concluído com sucesso por dezesseis dos vinte participantes inscritos. Durante 

as atividades do GTR, os professores demonstraram grande interesse pela 

proposta de trabalho sobre uma alimentação saudável, trocaram experiências e 

postaram diferentes ideias de atividades que também poderiam ser inseridas a 

respeito da mudança de hábitos alimentares. Sobre a produção didático-

pedagógica elogiaram a metodologia diversificada que muitas vezes não 

depende da tecnologia, propiciando aprendizagens significativas e que podem 

ser desenvolvidas em várias turmas, independentes da situação financeira da 

escola. Também foi comentado que o tema tem sido muitas vezes tratado de 

forma insatisfatória pelo currículo formal do ensino de Ciências, principalmente 

em função do tempo.   

Através dos comentários os participantes demonstraram conhecimento e 

coerência em observações propostas, procurando atuar na formação de 

cidadãos críticos e responsáveis com sua própria saúde, havendo uma grande 

troca de experiências através de relatos de atividades desenvolvidas pelos 

colegas, inclusive por colegas PDE que trabalharam esse mesmo tema. 



Tendo-se conhecimento da importância em melhorar o consumo de 

alimentos saudáveis em quantidades adequadas na alimentação diária, essa 

proposta evidenciou a necessidade da educação alimentar e nutricional. O 

desenvolvimento de atividades práticas e teóricas possibilitaram momentos de 

discussões e reflexões relevantes sobre nutrição buscando mudanças em seus 

hábitos alimentares. Os participantes em sua grande maioria apresentaram um 

conceito adequado sobre alimentação saudável, mas nem sempre colocam em 

prática em seu dia-a-dia, devido a diversas situações inclusive econômica, visto 

que muitos que podem fazer escolhas ainda dão preferência a alimentos que 

contêm bastante gordura, açúcar e sódio.  A proposta de trabalho foi 

direcionada buscando a importância de uma alimentação balanceada e o 

fornecimento de subsídios necessários para que possam fazer escolhas 

alimentares saudáveis, o que reflete diretamente em sua qualidade de vida. 

Foram orientados sobre a participação e colaboração da família a fim de que 

estas estratégias se evidenciem de fato, pois ela exerce grande influência tanto 

positiva quanto negativa nesse processo de formação de hábitos, sendo 

também importante a prática de atividades físicas com frequência.  

Em outro momento, os alunos fizeram auto avaliação sobre seus hábitos 

alimentares, visando melhorar sua qualidade de vida e buscando estratégias 

que possibilitem superar os obstáculos encontrados diariamente, inserindo 

práticas alimentares mais saudáveis. 

 Vale ressaltar que após o término das atividades, os alunos 

demonstraram estar mais atentos e interessados pela sua alimentação, pois 

através dela terão mais saúde e consequentemente maior qualidade de vida. A 

formação de hábitos alimentares saudáveis demanda exercício de paciência, 

persistência e tempo para que mudanças significativas sejam atingidas. 

Deste modo, percebe-se a importância de destacar que o Ensino de 

Ciências contribui de forma significativa para melhoria dos hábitos alimentares 

a partir de uma proposta bem trabalhada, pois propicia aos educandos 

conhecimentos essenciais relacionados a educação nutricional e a alimentação 

saudável. As discussões e os acessos a informações durante as aulas de 

Ciências, promoveram a formação de indivíduos mais críticos e responsáveis 

no momento de suas escolhas alimentares. Esse espaço é ideal para o 

desenvolvimento de atividades envolvendo mudança de hábitos para uma 



alimentação saudável e balanceada, verificando a importância também de 

ações contínuas para seu crescimento e desenvolvimento proporcionando 

melhor qualidade de vida.  

.  
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