
Hábitos 
saudáveis 
na escola
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Veja sugestões para 
tratar de educação 
nutricional e estímulo 
à prática de atividades 
físicas em várias 
disciplinas 

No mundo, a obesidade atinge 
mais de 124 milhões de crianças 
e jovens – entre 5 e 19 anos–, um 
número dez vezes maior do que o 
registrado há quatro décadas, se-
gundo estudo divulgado recente-
mente pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), realizado em co-
laboração com instituições acadê-
micas do Reino Unido. O Brasil se-
gue a mesma tendência. Por aqui, 
no mesmo período avaliado, entre 
1975 e 2016, o índice de obesidade 
entre garotos saltou de 0,9% para 
7,8% e, entre garotas, de 0,7% para 
5,6%. Esse aumento traz um alerta 
para a saúde, pois pode resultar em 
crescimento no número de pessoas 
com problemas de diabetes, hiper-
tensão e doenças no fígado. Tam-
bém pode ter reflexos na aprendi-
zagem. Muitas vezes, alunos acima 

Como 
trabalhar 

o tema

?
do peso são vítimas de bullying e 
preconceito, o que afeta a autoes-
tima, prejudica a socialização com 
os colegas e a produção escolar.

A alteração nesse quadro implica o 
estímulo a mudanças de compor-
tamento, com a adoção de hábitos 
mais saudáveis, o que inclui promo-
ver educação alimentar e nutricio-
nal e prática de atividades físicas. 
A escola surge, então, como aliada 
das famílias, pois exerce um papel 
educativo importante para que es-
ses hábitos sejam efetivamente in-
corporados ao cotidiano dos alunos. 
Cuidar de si, do corpo e do bem-es-
tar é tema previsto na Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC). No 
Fundamental, está explícito em Ci-
ências da Natureza e em Educação 
Física. Mas essas não são as únicas 
áreas do conhecimento que po-
dem colaborar. Nas próximas pági-
nas, você encontra sugestões para 
professores de várias disciplinas 
levarem o assunto para a aula. São 
propostas de abordagens a ser re-
alizadas no Ensino Fundamental e 
que podem ser adaptadas confor-
me o contexto de sua turma. P
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Cuidados no 
planejamento

Antes de preparar a aula, o professor precisa 
refletir: o que eu quero que os alunos aprendam? 
É com base nisso que ele conseguirá definir se 
sua disciplina vai funcionar como ferramenta para 
compreender melhor o assunto – que aqui é hábito 
saudável – ou se o tema servirá de contexto para 
apresentar o conteúdo que ele quer. No primeiro 
caso, a área de conhecimento fornece elementos 
para responder perguntas sobre alimentação e 
atividades físicas, que é o foco da aula. No segundo, 
o objetivo principal é o ensino de determinado 
conteúdo, mas a forma de abordá-lo, escolhida 
pelo docente, permite estabelecer relações com o 
tema da vida saudável. Por exemplo: desenvolver 
problemas de medidas e grandezas utilizando 
receitas culinárias. “As duas maneiras de trabalhar 
são ricas, mas o professor não pode confundi-las, 
pois intencionalidade é essencial. E, se optar pela 
segunda, necessita ter cuidado ao escolher bons 
contextos para que a abordagem não seja forçada”, 
afirma Priscila Monteiro, formadora do Instituto 
Chapada de Educação e Pesquisa. Também vale 
pensar se é possível inserir a linguagem corporal 
na prática pedagógica, para que os alunos não 
necessitem ficar o tempo inteiro sentados em aula. 

G
E

T
T

Y
IM

A
G

E
S



Cabe ao professor de Educação Física oferecer a maior diversidade possível 
de situações motoras para crianças e jovens, que permitam trabalhar 
habilidades corporais distintas e não apenas velocidade ou força. Assim, é 
possível contemplar todos, sem excluir ninguém. Vincular atividade física 
ao prazer é essencial. Com as crianças, isso se reflete na parte exploratória, 
inicialmente feita de maneira mais lúdica. Porém, cuidado para que as 
observações sejam construtivas, sem estabelecer erro ou acerto. Assim, 
elas podem experimentar livremente, sem cobrança ou exigência. 

No Fundamental 2, é importante que o ensino não se restrinja ao básico 
para a prática de uma atividade. Quando o docente ajuda o estudante 
a entender os conceitos por trás de uma modalidade, ele consegue se 
apropriar criticamente dessas informações e ganhar autonomia para, na vida 
adulta, escolher melhor o que irá fazer. Esportes tradicionais como futebol 
e vôlei não devem ser as únicas opções. O ideal é apresentar atividades 
de todos os eixos da cultura corporal: dança, jogos, lutas e esportes. Neste 
vídeo, o professor trabalha com corda, uma alternativa diferente e adaptável 
a qualquer faixa etária. Esta reportagem mostra como a Educação Física 
mudou para incluir todos e todas.  

Além do prazer, o desafio é 
algo que mobiliza os alunos, 

principalmente os adolescentes. 
Mas é necessário planejar 
atividades que estejam ao 

alcance da criança ou do jovem, 
caso contrário eles irão se 

desvincular. Fazer esse ajuste é 
papel do docente”, diz Marcos 

Santos Mourão, professor de 
Educação Física da Escola da 
Vila e selecionador do Prêmio 

Educador Nota 10. 

Educação 
Física
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https://novaescola.org.br/conteudo/8194/ensine-a-turma-a-pular-a-corda-dupla
https://novaescola.org.br/conteudo/8616/a-educacao-fisica-mudou-e-sua-aula


Com os jovens, um projeto 
interdisciplinar entre Educação Física, 

Ciências e História pode envolver o 
estudo de distúrbios alimentares e 

o uso de anabolizantes, incluindo 
as causas socioculturais desses 

problemas e os efeitos no organismo. 
Isso porque se trata de um período em 

que muitos se sentem pressionados 
a conquistar padrões corporais 

estéticos, em geral, ligados à magreza 
para as garotas e força para os 

garotos”, diz Marcos.

Ciências
Uma alimentação 

balanceada pode ajudar 
no desempenho físico? 

Como o corpo metaboliza 
determinado alimento? 

Por que uma pessoa usa 
anabolizante e qual o efeito 

dele para o organismo? 

São muitas as perguntas que a Ciências ajuda a esclarecer e que podem 
ser utilizadas pelo professor para estimular os alunos a refletirem 
sobre hábitos saudáveis. Nesta reportagem, por exemplo, a professora 
pediu para as crianças do Fundamental 1 fazerem um diário de suas 
refeições para avaliar em conjunto na sala. As observações que surgiram 
permitiram a ela explicar sobre o funcionamento do organismo, a 
diferença de alimento e nutriente e a importância das refeições. 

A questão das diferenças entre os alimentos pode avançar, no 
Fundamental 2, para o estudo sobre orgânicos, transgênicos e híbridos, 
como neste texto. Nesta fase, uma estratégia é apresentar, por meio 
de textos, reportagens ou vídeos, casos reais que envolvam temas 
como bullying em função de obesidade, pessoas com problemas 
de diabetes ou adeptas do veganismo ou do vegetarianismo. Os 
estudantes podem, então, realizar experimentos (qual o efeito 
do açúcar no organismo? Como o corpo metaboliza determinado 
alimento?) e investigar os assuntos. O docente colabora com 
informações sobre morfologia, anatomia e fisiologia e explica como 
elas estão conectadas e como cada indivíduo responde de forma 
singular. Por fim, pode ocorrer um debate, no qual os jovens são 
conduzidos a pensar sobre suas próprias dietas e comportamentos. 
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https://novaescola.org.br/conteudo/2141/os-efeitos-dos-anabolizantes-no-corpo
https://novaescola.org.br/conteudo/2029/estudo-sobre-nutricao-muda-habitos-alimentares
https://novaescola.org.br/conteudo/8677/qual-a-diferenca-entre-eles


Matemática
Para que serve e como eu calculo o IMC 
(índice de massa corporal)? Para ser 
saudável, quantas porções de frutas 
preciso comer durante uma semana?

Aprender a ler as tabelas nutricionais que 
estão nas embalagens dos alimentos 
é uma boa maneira de introduzir o 
assunto com os alunos do Fundamental 
1 e levá-los a pensar sobre o que eles 
comem diariamente.  Aqui você encontra 
um plano de aula que detalha como 
desenvolver a questão. A discussão de 
grandezas e medidas, por sua vez, ganha 
mais sentido para as crianças quando 
levada ao universo da culinária, em 
que é possível, por exemplo, mensurar 
ingredientes e mudar as quantidades 
de uma receita – como feito por esta 
professora. Na hora de escolher o prato 
que os alunos irão preparar, dá para 
conversar sobre opções saudáveis. 

Com os estudantes do Fundamental 
2, a estatística ganha destaque como 
ferramenta para criar estratégias de jogo 
e melhorar o desempenho. Vários são 
os esportes que utilizam essa área da 
Matemática e podem ser explorados em 
sala. Outra proposta é ensinar o que é e 
como se faz o calculo do IMC. Durante a 
aula, lance a pergunta: O que esse índice 
diz sobre o físico das pessoas? 
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https://novaescola.org.br/conteudo/6403/leitura-e-interpretacao-de-tabelas-nutricionais
https://novaescola.org.br/conteudo/3491/receitas-e-desafios-na-medida-certa


História Há muito que debater em História. A 
alimentação pode ser o ponto de partida para 
analisar a sociedade brasileira ao longo do 
tempo. E isso pode ser feito também com 
as crianças, como mostra esta reportagem, 
em que o professor pediu aos alunos para 
levarem à aula receitas das famílias. O 
material rendeu conversas sobre imigração 
e origem de pratos típicos do Brasil. Para as 
turmas do Fundamental 2, o debate pode 
ser ampliado e abordar aspectos políticos 
e econômicos das correntes migratórias 
internas e da imigração estrangeira e quais os 
reflexos disso nos hábitos alimentares. Outra 
abordagem possível é discutir a influência da 
mídia e das artes na determinação de padrões 
corporais estéticos, e como isso mudou no 
decorrer da história. Em todos os anos, uma 
opção é trabalhar a história de expressões 
culturais de diferentes povos por meio de 
atividades corporais. 

O que os alimentos dizem sobre a história 
de um país ou de uma região? Qual a origem 
étnica dos pratos que consumimos no Brasil? 
Como mudou a relação das pessoas com o 
corpo ao longo do tempo?
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https://novaescola.org.br/conteudo/2028/estudo-dos-habitos-alimentares


Geografia
Como as condições 

geográficas e climáticas 
definem o cardápio das 

pessoas de um determinado 
lugar? O clima pode 

interferir no tipo de atividade 
física mais popular em 

certos países? 

Em Geografia, uma opção é estudar os hábitos alimentares dos 
habitantes de alguns países considerando como o clima e a 
posição geográfica são determinantes para a composição dos 
pratos. Ao definir os objetos de estudo, o professor pode escolher 
exemplos de países com dietas variadas para, com isso, levar 
os estudantes a refletirem sobre as próprias escolhas. O mesmo 
raciocínio pode ser utilizado para a parte de atividades físicas, ou 
seja, é possível pesquisar como o clima influencia na definição dos 
esportes praticados em determinada região. Outra discussão pode 
começar com a pergunta “De onde vem a merenda escolar?” e 
incluir o estudo sobre agroecologia ou permacultura, como mostra 
esta reportagem. Assim, será natural conversar sobre alimentação 
balanceada com os alunos enquanto eles aprendem as vantagens 
da produção de alimentos sem venenos e a importância de se 
manter um sistema ambientalmente sustentável. 
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https://novaescola.org.br/conteudo/8540/de-onde-vem-a-merenda


A questão de hábitos saudáveis pode entrar 
como um bom contexto para trabalhar escrita e 
leitura com as crianças. Nesta reportagem, elas 
elaboraram placas para o hortifrúti do bairro, o 
que as ajudou a perceber a utilidade prática do 
que estavam fazendo. Assim, a aprendizagem 
ganha sentido. Explorar o paladar foi o caminho 
utilizado por esta professora, que estimulou 
os alunos a criarem um dicionário de cores e 
sabores, com a descrição dos alimentos. Isso 
depois de convidá-los a experimentar frutas, 
legumes e verduras. No Fundamental 2, o 
estudo do gênero crônica pode ser feito com 
base em textos sobre futebol, abundantes 
na literatura brasileira, como indicado aqui. 
Depois, os estudantes podem ser convidados 
a escrever suas próprias crônicas, mas não 
precisam ficar restritos a este esporte. Qualquer 
modalidade pode render uma boa história. 

Língua 
Portuguesa
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https://novaescola.org.br/conteudo/8211/alfabetizacao-placas-novas-para-o-hortifruti-do-bairro
https://novaescola.org.br/conteudo/11675/coloque-os-alunos-para-se-alimentar-melhor-e-praticar-exercicios
https://novaescola.org.br/conteudo/8242/dribles-penaltis-gols-cronicas-sobre-o-futebol


Leve as ações e propostas para 
estimular os alunos a adotarem 

hábitos saudáveis para as reuniões 
com as famílias. Ao entenderem as 
iniciativas, elas se tornam aliadas 

da escola”, diz Maura Barbosa, 
coordenadora pedagógica da 

Comunidade Educativa Cedac.

Gestão Para as ações de estímulo a hábitos saudáveis serem 
efetivamente incorporadas na escola, os gestores são 
essenciais. Cabe a eles coordenar e garantir a estrutura para a 
realização das propostas, engajar as famílias e colaborar com 
os professores no planejamento das aulas. Esta reportagem 
mostra as ações realizadas por duas gestoras para tratar o 
assunto. Diretores e coordenadores pedagógicos também 
devem enfatizar o papel educador da equipe escolar, afinal 
crianças e jovens aprendem com o exemplo e a postura de 
todos. Isso inclui as merendeiras, parceiras importantes para a 
educação nutricional dos alunos. Os diretores devem garantir 
a capacitação delas, além de manter uma relação de troca 
de ideias, para discutir o cardápio adequado às necessidades 
nutricionais dos alunos. 
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https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1978/habitos-saudaveis-tambem-se-aprendem-na-escola
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