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RESUMO 

 

DUQUE, André Luis Messias dos Santos. Título: Padrão alimentar e níveis de 
atividade física de alunos de uma escola da rede municipal de Petrópolis: uma 
responsabilidade de toda a escola. 2017. 34 f. Produto Final (Especialização em 
Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
O estilo de vida de jovem é altamente determinante para a saúde adulta. Estudos feitos 
em diversos lugares no mundo, inclusive no Brasil, apontam que o estilo de vida de 
crianças e adolescentes tem sido caracterizado por hábitos alimentares inadequados e 
baixos níveis de atividade física. Este trabalho, através da aplicação de questionários, 
teve por objetivo obter informações acerca do padrão alimentar e níveis de atividade 
física dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Alto Independência, localizada no 
Município de Petrópolis, Rio de Janeiro. Os resultados indicam que os alunos têm 
apresentado hábitos alimentares inadequados e baixos níveis de atividade física. Sendo 
assim, é urgente a implementação de programas de intervenção que visem à promoção 
da saúde em estudantes. Através das aulas de educação física, foi realizado um 
trabalho pedagógico visando à promoção de saúde. As ações tinham como objetivo a 
conscientização acerca da importância de ter um estilo de vida ativo e saudável. Por 
meio de algumas atividades, tais como visita ao supermercado e exibição de 
documentários, foram construídos conhecimentos sobre alimentação saudável e 
benefícios da prática regular de atividade física. 
 
Palavras-chave: Estilo de vida. Estudantes. Atividade física. 
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ABSTRACT 

 

DUQUE, André Luis Messias dos Santos. Title: Dietary patterns and levels of 
physical activity of students from a school located in the municipality Petrópolis: 
a responsibility of the whole school. 2017. 34 f. Final product (Specialization in 
teaching of basic education in the discipline physical education) – Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
Young life style is highly determinant to adult health. Studs done in different parts of the 
world, even in Brazil has pointed out that the life style of children and adolescents has 
been characterized by inadequate eating habits and low levels of physical activity. This 
research throught the application of questionary aimed at get information about dietary 
patterns and levels of physical activity of the 5th year of the “Escola Municipal Alto 
Independência” located in the municipality Petrópolis, Rio de Janeiro. The results show 
that the students have presented inadequate eating habits and low levels of physical 
activity. Thus, it is urgent to implement intervention programs aimed at promotion health 
in students. Through physical education classes was carried out a pedagogical work 
aiming at promotion health. Actions aimed at raising awareness about of Importance of 
having an active and healthy lifestyle. Through some activities such as visits to 
supermarkets and the display of documentaries knowledge was built about healthy 
eating and benefits of regular physical activity. 

 

KEYWORDS: Life style. Students. Motor activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estilo de vida, que pode ser definido como o conjunto de opções e decisões 

tomadas pelo indivíduo com respeito à sua saúde e modo de levar a vida (MALTA et al., 

2015), pode constituir-se num fator de risco comportamental para o surgimento de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

A obesidade, e em particular a obesidade infantil, é foco de muitos estudos na 

saúde pública (OGDEN et al. 2014). Estudos feitos em variados lugares do mundo, 

inclusive no Brasil, têm apontado um significativo aumento na prevalência de sobrepeso 

e obesidade em crianças e adolescentes (OGDEN et al., 2014; GUEDES et al., 2010; 

MARIE et al., 2014). Isso acarreta inúmeros agravos para a saúde e representa 

elevados gastos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A literatura aponta fortes evidências de que o aumento do comportamento 

sedentário e a alimentação inadequada por parte dos adolescentes constituem fatores 

de risco para a saúde adulta (GUEDES et al. 2010; SCHOEPPE; TROST 2015; 

GUEDES et al. 2006; TAVARES et al., 2014; QUINLAN et al., 2015; WOODGATE; 

SIGURDON 2015; KONG et al., 2015; STAIANO et al., 2014; GUEDES et al., 2010). Em 

outras palavras, essas duas características do estilo de vida da população jovem são 

altamente determinantes na qualidade de vida adulta. 

Com o intuito de investigar a presença de fatores de risco e à proteção à saúde 

de adolescentes, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria 

com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e com o Ministério da 

Educação, realizou, com escolares do 9º ano do ensino fundamental das 26 capitais 

brasileiras e do Distrito Federal, uma pesquisa denominada de PeNSE (Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar) (IBGE 2009). Através da PeNSE, é possível obter 

conhecimentos acerca das características do estilo de vida e, por consequência, da 

saúde, da população brasileira (IBGE 2009; IBGE 2013). 

Os resultados encontrados apontam que o estilo de vida dos adolescentes 

brasileiros é caracterizado pela alta ingestão de alimentos não saudáveis ricos em 

açúcares e gorduras e tempo acumulado de atividade física insuficiente para promover 

benefícios fisiológicos (IBGE, 2009). 
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A escola, por exercer grande influência na aquisição de valores e contribuir para 

a conquista da autonomia, além de estimular o exercício da cidadania, constitui-se 

como ambiente ideal para o desenvolvimento de ações visando à promoção de saúde 

(BRITO; SILVA; FRANÇA; 2012; CAMOZZI; MONEGO; MENEZES; SILVA, 2015). 

Portanto, reconhecemos no ambiente escolar um local favorável para intervenções 

educacionais e, a partir do diagnóstico do estilo de vida da população jovem, pode 

constituir-se como um relevante espaço de promoção de saúde por meio da 

conscientização acerca da importância de ter um estilo de vida ativo e saudável. 

Sendo assim, questionamos em que condição se encontra o estilo de vida, em 

relação aos níveis de atividade física e padrão alimentar, dos alunos do 5º ano de uma 

escola da rede municipal de Petrópolis.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o estilo de vida dos alunos do 5º ano, da Escola Municipal Alto 

Independência. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar as características do padrão alimentar dos alunos do 5º ano da 

escola; 

b) identificar os níveis de atividade física dos alunos do 5º ano da escola; 

c) implementar práticas pedagógicas que visem à promoção da saúde e melhoria 

do estilo de vida dos alunos. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O professor de educação física, um agente de transformação social e promotor 

de saúde, deve conduzir sua prática pedagógica no intuito de conscientizar os alunos 
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sobre a importância de ter um estilo de vida ativo e caracterizado por bons hábitos 

alimentares. 

A saúde dos alunos é de responsabilidade da família e de toda a escola, 

portanto, essa instituição pode e deve transformar-se num espaço que incentive a 

adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física como 

forma de combate à obesidade e seus agravos. 

A obesidade em crianças e adolescentes é considerada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) um sério problema de saúde pública e uma epidemia global 

(GOMES et al., 2009; ABRANTES et al., 2003). Hipertensão, resistência à insulina, 

elevadas taxas sanguíneas de triglicerídeos e colesterol, problemas respiratórios e 

ortopédicos e doenças cardiovasculares são alguns exemplos dos agravos para a 

saúde em função da obesidade (SCHOEPPE; TROST, 2015). 

Embora sejam encontrados na literatura estudos a respeito do estilo de vida 

jovem, o Brasil ainda carece de informações que possam justificar a implementação de 

programas destinados à adoção de hábitos de vida mais saudáveis, como, por 

exemplo, maior tempo destinado à prática regular de atividade física, maior ingestão de 

frutas, legumes e verduras e menor ingestão de alimentos processados (GUEDES et 

al., 2006; GUEDES et al., 2010). 

Diante do exposto, é possível afirmar que é imprescindível obter informações 

acerca do estilo das crianças e adolescentes. As informações podem servir como um 

diagnóstico de potenciais problemas de saúde, como, por exemplo, diabetes e doenças 

cardiovasculares, e serem determinantes para que as complicações da obesidade não 

atinjam a saúde adulta e possa haver programas destinados à promoção de saúde. Isto 

é, através do diagnóstico, é possível a implementação de programas de intervenção 

educacional com o propósito de incentivar a prática regular de atividade física e hábitos 

alimentares adequados. Dessa forma, será possível contribuir para a redução do 

crescimento da prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes e 

seus impactos para a saúde adulta, além de diminuir os custos da saúde pública 

decorrentes da obesidade. 

Ao considerar o aluno um sujeito em formação, a escola deve promover o 

pensamento crítico capaz de levá-lo a refletir sobre temáticas do cotidiano, como, por 

exemplo, estilo de vida, e ser capaz de educar sujeitos que possam transformar a 



12 

 

 

realidade e tomar decisões. Sendo assim, a escola tem potencial para transformar-se 

num ambiente que estimule um estilo de vida ativo e saudável. 

O professor de educação física, um educador que tem um compromisso com a 

qualidade de vida dos alunos, deve proporcionar a aprendizagem de hábitos saudáveis 

através de atividades planejadas, direcionadas e bem orientadas. É preciso 

conscientizar os alunos acerca da importância de ter um estilo de vida ativo e saudável 

não apenas durante a fase escolar, mas por toda a vida. Em outras palavras, deve 

haver uma prática-pedagógica visando formar cidadãos críticos, éticos, cooperativos e 

que tenham um estilo de vida saudável. 

Sendo um professor de educação física preocupado com a saúde e qualidade de 

vida dos alunos, faz-se necessário construir uma prática pedagógica que esteja atenta 

aos hábitos de vida, tais como níveis de atividade física e padrão alimentar. Por meio 

de estudos e pesquisas, é possível perceber o quão importante é obter um diagnóstico 

do estilo de vida dos alunos, visto que a saúde na idade adulta é determinada pelos 

hábitos adquiridos e incorporados na infância e adolescência. 

 

4 MÉTODOS 

 

A pesquisa foi de cunho qualitativo participativo. De acordo com Deslandes 

(2010, p. 21), “a pesquisa responde a questões muito particulares e se ocupa com um 

nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado”. Ainda de acordo com 

a autora, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes (DESLANDES, 2010). 

Os sujeitos da pesquisa foram compostos por 19 alunos, sendo 13 meninos e 6 

meninas, cuja faixa etária foi de 10 a 14 anos (Gráfico 1), matriculados no 5º ano do 

ensino fundamental na Escola Municipal Alto Independência, do município de 

Petrópolis. 

 

 

 

Gráfico 1 – Idade dos alunos entrevistados 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os alunos responderam a um questionário fechado. No questionário fechado, as 

respostas são definidas em meio a alternativas previamente estabelecidas, por isso, é 

objetivo e facilita a análise das informações (NUMA, 2011). 

 As perguntas relacionadas à alimentação e atividade física foram extraídas do 

questionário da PeNSE com o intuito de obter informações sobre o padrão alimentar e 

níveis de atividade física (ANEXO A). 

Assim como na PeNSE, a pesquisa verificou a frequência semanal da ingestão 

de alimentos considerados como indicadores de alimentação saudável (feijão, legumes 

e verduras, frutas e leite) e de alimentação não saudável (frituras, embutidos, biscoitos 

e bolachas, guloseimas e refrigerante) e foram definidos como indicadores a ingestão 

de alimentos saudáveis em cinco dias ou mais na semana, assim como o de alimentos 

não saudáveis (IBGE 2009). 

Em relação à atividade física, a pesquisa, com base na PeNSE, foi identificado o 

tempo de prática de atividade física, utilizando-se as seguintes categorias: inativo; 

insuficientemente ativo (subdividido entre os que praticaram atividade física entre 1 e 

149 minutos e aqueles que praticaram entre150 a 299 minutos de atividade física); e 

ativo (os que praticaram 300 minutos ou mais de atividade física). Estes valores 

referem-se a frequência semanal. 

A partir dessas informações, buscamos analisar os dados por meio da “análise 

de conteúdo”. Para Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens. 

Em seguida, com o intuito de conscientizar os alunos acerca da importância de 

ter um estilo de vida ativo e saudável através da prática regular de atividade física e 

bons hábitos alimentares, buscamos implementar, semanalmente, durante o ano letivo, 

algumas estratégias pedagógicas usando os aportes teóricos da pesquisa-ação que 

pode ser definida como 

 
um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 
e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 
2011 p. 14).  

  

 Ainda de acordo com o autor, 

 
na pesquisa ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo da 
própria realidade dos fatos observados e seu objetivo consiste em resolver ou, 
pelo menos, esclarecer os problemas da situação observada (THIOLLENT, 
2011, p. 21). 

 

A Escola Municipal Alto Independência, localizada num local de vulnerabilidade 

social, foi contemplada, no ano de 2016, com o Projeto Independência. Este projeto, 

baseado na Escola da Ponte em Portugal, possuía um projeto pedagógico bem 

diferente do modelo educacional tradicional. Os alunos estudavam em horário integral, 

por exemplo, o que possibilitava ampliação do currículo. Uma das atividades 

diferenciadas era a oficina de saúde. Esta atividade, com duração de 60 minutos, 

consistia num encontro semanal com o professor de educação física onde eram 

dialogados assuntos relacionados à saúde, tais como alimentação saudável e 

importância da prática regular de atividade física. 

          No início houve um pouco de resistência visto que os alunos, ao verem o 

professor de educação física, queriam “brincar e jogar”, porém ao longo do ano, os 

alunos foram entendendo a proposta e através de um trabalho de parceria com as 

famílias (parceria esta fundamental para o sucesso das ações) foi possível modificar 

alguns hábitos. 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 



15 

 

 

 

Diversos estudos têm apontado um aumento na prevalência de sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes (OGDEN et al., 2014; GUEDES et al., 2010; 

MARIE et al., 2014). Esse aumento ocorre predominantemente em função do 

comportamento sedentário e hábitos alimentares inadequados. O avanço da tecnologia, 

os poucos espaços destinados ao lazer, o crescimento da violência urbana e o fácil 

acesso a alimentos industrializados (ricos em gordura, açúcar, sal e conservantes) têm 

grande responsabilidade no aumento do sedentarismo e nos hábitos alimentares 

inadequados. 

 Guedes et al. (2010) concluíram que o tipo de alimentação ingerida na escola, 

atividades de lazer e ocupação do tempo constituem razões da prevalência de 

sobrepeso e obesidade em uma população de escolares da cidade de Montes Claros, 

localizada no Norte de Minas Gerais. Ainda de acordo com o autor, estudos têm 

indicado que hábitos de prática da atividade física incorporados na infância e na 

adolescência possivelmente podem transferir-se para idades adultas e menciona que 

adolescentes menos ativos fisicamente apresentam maior predisposição a tornarem-se 

adultos sedentários (GUEDES et al., 2001). Sendo assim, é fundamental haver 

incentivo à prática regular de atividade física na infância e adolescência e oferta de 

alimentação saudável nas escolas. 

É essencial que seja oferecida à criança uma variedade de atividades e que o 

caráter lúdico e cooperativo estejam presentes para que as aulas despertem o interesse 

de todo aluno. É preciso que o aluno seja estimulado a ter um estilo de vida ativo e 

saudável como forma de promoção da saúde e prevenção de doenças causadas pelo 

sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, tais como a diabetes, hipertensão e a 

obesidade. 

A obesidade acarreta em inúmeros agravos para a saúde. O’Donnell et al. (2016) 

concluíram que a obesidade severa aumenta os riscos para doença cardíaca 

coronariana, acidente vascular cerebral, doenças respiratórias e câncer, podendo 

reduzir em até dez anos a expectativa de vida. 

Ademais, muitas vezes, o aluno obeso é alvo de bullying e fica excluído de 

muitas atividades. O professor (e toda a escola) deve estar atento a esse fato, pois a 
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escola é um local de convívio social e todos os alunos devem ser respeitados e 

incluídos. 

 

6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 PADRÃO ALIMENTAR 

 

Objetivamos nesta pesquisa obter informações acerca das características do 

padrão alimentar dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Alto Independência. 

Para isso, os alunos responderam a perguntas relacionadas à sua alimentação 

(ANEXO A). Através das respostas, pode-se observar que o padrão alimentar dos 

alunos caracteriza-se por considerada ingestão de alimentos ultraprocessados 

(salsicha, mortadela, salame etc.) (GRÁFICO 2), frituras (GRÁFICO 3), refrigerante 

(GRÁFICO 4) e alimentos industrializados (biscoitos) (GRÁFICO 5), além de baixa 

ingestão de frutas (GRÁFICO 6), verduras e legumes (GRÁFICO 7). Os gráficos 

ilustram o número de alunos e sua representação em percentual. 

 

Gráfico 2 – Número de dias na semana que em que consomem alimentos ultraprocessados 

 

               

 
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Somente 2 alunos (11%) afirmaram não consumir alimentos ultraprocessados em 

nenhum dia na semana. 
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Gráfico 3 – Número de dias na semana em que comem fritura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 4 – Número de dias na semana em que bebem refrigerante  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

95% dos alunos bebem refrigerante pelo menos um dia na semana. 



18 

 

 

Gráfico 5 – Número de dias na semana em que comem biscoito 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observar que 21% e 26% dos alunos comem biscoito 4 e 5 dias na semana 

respectivamente. 

 

Gráfico 6 – Número de dias na semana em que comem frutas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Chama a atenção o fato de 26% dos alunos não comerem fruta em nenhum dia 

na semana. 
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Gráfico 7 – Número de dias na semana em que comem legumes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observe que 16% dos alunos comem legumes apenas um dia na semana. 

As informações representadas nos gráficos são altamente preocupantes, visto 

que os hábitos alimentares inadequados durante a infância e adolescência contribuem 

para o surgimento de doenças cardiovasculares (DCV) na idade adulta. Podemos 

observar que 21% dos alunos comem legumes apenas 2 dias na semana. 

As DCV representam a principal causa de morte em países industrializados e em 

desenvolvimento (R. MERA-GALEGO et. al. 2016). Portanto, é fundamental haver 

ações que incentivem e promovam a alimentação saudável por parte de crianças a 

adolescentes. 

 

6.2 NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Objetivando obter informações sobre os níveis de atividade física dos alunos, a 

pesquisa propôs a eles que respondessem a perguntas relacionadas à frequência da 

prática de atividade física. Através das respostas, podemos notar que, apesar de 37% 

dos alunos afirmarem que praticam atividade física diariamente, é preocupante o 

elevado número de alunos que não realizam atividade física em quantidade suficiente 

para obter benefícios orgânicos e minimizar as consequências para a saúde em função 
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dos maus hábitos alimentares (Gráfico 8). Ademais, 16% dos alunos afirmaram não 

praticar atividade física em nenhum dia na semana. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, crianças e jovens entre 5 e 17 

anos devem acumular 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a 

intensa diariamente para que possam obter benefícios fisiológicos, tais como melhora 

da saúde cardiovascular, perfil lipídio, composição corporal e questões motoras e 

cognitivas. Outrossim, chama a atenção a grande quantidade de horas em que os 

alunos ficam sentados durante o dia. Considerando uma média de 8 horas diárias de 

sono e que 21% dos alunos ficam de 5 a 6 horas sentados (Gráfico 9), isso representa 

14 horas num total de 24 horas. 

Certamente, é um fato que contribui para o aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade e seus inúmeros agravos. O aumento dessa prevalência 

constitui um grave problema de saúde pública, visto que a obesidade pode ocasionar 

diversos riscos à saúde, tanto na adolescência quanto na vida adulta (KUSCHNIR MCC 

et al., 2016). 

Guedes et al. (2001) mencionam que o estilo de vida jovem está altamente ligado 

à saúde adulta, portanto, é preocupante o fato de crianças e adolescentes 

apresentarem baixos níveis de atividade física e passarem muitas horas do dia 

sentados. 

 

Gráfico 8 – Quantidade de dias na semana em que praticam atividades físicas 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 9 – Quantidade de horas por dia em que ficam sentados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Chama a atenção o fato de 21% dos alunos ficarem entre 5 e 6 horas sentados 

por dia. 

 

6.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VISANDO À PROMOÇÃO DE SAÚDE 

Com o intuito de promover nos alunos conhecimento acerca da alimentação 

saudável, foram realizadas algumas visitas ao supermercado do bairro. Os alunos 

deveriam passear pelo mercado e elaborar uma lista de compra saudável (Figuras 1 e 

2). No início, alguns deles não entenderam muito bem a proposta e houve resistência 

por parte de alguns e também comportamento muito ruim. Além disso, eles 

desconheciam o que era um alimento saudável (muitas vezes, associavam o saudável 

com o gostoso). 

Com o passar das atividades, o interesse foi aumentando, o comportamento 

melhorou e os encontros passaram a ser muito produtivos. Muitas dúvidas iam surgindo 

e sendo debatidas, e os conhecimentos sobre alimentação saudável foram sendo 

construídos aos poucos, de forma que, ao término do ano letivo, era possível encontrar 
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na escola muitos alunos levando potes com frutas, consumindo mais feijão, arroz e 

salada e praticamente não levando mais biscoitos. 

Figura 1 – Aluna realizando uma lista de compra saudável 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 2 – Alunos realizando uma lista de compra saudável  

 
Fonte: Acervo do autor. 
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 Após a atividade, ocorria uma roda de conversa na qual eram discutidos temas 

relacionados à alimentação (o que é uma alimentação saudável, benefícios de ingerir 

alimentos naturais, razões de se evitar alimentos industrializados etc.). 

 Ademais, foram realizadas atividades visando à construção de conhecimento 

sobre o que se deve fazer para ter uma vida mais saudável (Figura 3). Os alunos foram 

divididos em grupos e tinham como proposta elaborar uma lista do que devemos fazer 

para termos saúde e qualidade de vida. Alguns exemplos citados pelos alunos foram: 

fazer exercícios, andar de bicicleta, jogar bola, alimentar-se bem. Ao fim da atividade, 

realizou-se uma conversa sobre exemplos de atividade física e seus benefícios para a 

saúde. Também foram exibidos documentários, (com frequência quinzenal) sobre as 

conseqüências do sedentarismo. Os documentários foram passados na sala de vídeo 

da escola e tinham curta duração para que fosse possível haver um diálogo ao fim da 

exibição. Muitos alunos acreditavam que fazer a aula de educação física na escola era 

suficiente para ser saudável. À medida que os encontros iam acontecendo, passaram a 

entender que era preciso realizar atividade física de forma regular e muitos se 

organizaram para fazer juntos na pracinha (construída em Julho de 2016) próxima à 

escola. A pracinha era um espaço destinado ao lazer da comunidade e tornou-se um 

espaço freqüentado pelos alunos. 

 

 

Figura 3 – Alunos fazendo uma listagem do que devemos fazer para termos saúde 
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Fonte: Acervo do autor. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho objetivou obter informações acerca das características do padrão 

alimentar e níveis de atividade física dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Alto 

Independência localizada no munícipio de Petrópolis, além de promover algumas ações 

visando à promoção de saúde. Diversos estudos no Brasil e no mundo têm apontado 

um elevado crescimento da prevalência de sobrepeso e obesidade na população 

jovem. Esse aumento tem ocorrido predominantemente em virtude dos péssimos 

hábitos alimentares (ingestão excessiva de alimentos industrializados, baixa ingestão 

de frutas, verduras e legumes e alta ingestão de alimentos açucarados, como 

refrigerantes) e baixos níveis de atividade física. 

 Os resultados encontrados nesta pesquisa vão ao encontro de estudos 

semelhantes que ilustram um estilo de vida errôneo por partes de crianças e 

adolescentes. 

 É evidente na literatura que o estilo de vida jovem é altamente determinante para 

a saúde adulta e que há uma ligação entre os hábitos do jovem e do adulto, portanto, 

crianças e adolescentes sedentários tendem a continuar assim ao ficarem mais velhos. 
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 Diante do exposto, é possível afirmar que é urgente a implementação de 

programas de intervenção que visem à conscientização por parte de crianças e 

adolescentes da importância de ter um estilo de vida ativo e saudável não somente 

durante a fase escolar, mas por toda a vida. 

         As ações implementadas na escola visando à promoção de saúde, alcançaram 

um resultado muito satisfatório. Ao longo do ano letivo, muitos hábitos foram 

modificados: muitos alunos passaram a levar frutas para a escola, beber mais água, 

comer menos alimentos industrializados e realizar atividade física de forma regular. É 

fundamental que a escola estabeleça uma ponte com as famílias, visto que o dialogo 

construído com os pais e responsáveis é essencial para a construção de cidadãos mais 

saudáveis. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Questionário respondido pelos alunos 

 

Prezado(a) aluno(a), as perguntas abaixo são de uma pesquisa sobre o estilo de vida 

dos alunos da escola. É preciso que você responda às questões com sinceridade. Sua 

identidade não será revelada. Obrigado pela participação. 

 

1- QUAL O SEU SEXO? 

( ) MASCULINO        ( ) FEMININO 

 

2- QUAL A SUA IDADE? 

( ) 10 ANOS  ( ) 11 ANOS  ( ) 12 ANOS   ( ) 13 ANOS  ( ) 14 ANOS 

 

3- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ COMEU FEIJÃO? 

( ) Não comi feijão nos últimos sete dias 

( ) 1 dia nos últimos sete dias 

( ) 2 dias nos últimos sete dias 

( ) 3 dias nos últimos sete dias 

( ) 4 dias nos últimos sete dias 

( ) 5 dias nos últimos sete dias 

( ) 6 dias nos últimos sete dias 

( ) Todos os dias nos últimos sete dias 

 

4- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ COMEU FRITURA?  

EXEMPLO: BATATA FRITA, COXINHA, PASTEL, SALGADINHO ETC.: 

( ) Não comi salgados fritos nos últimos sete dias 

( ) 1 dia nos últimos sete dias 

( ) 2 dias nos últimos sete dias 

( ) 3 dias nos últimos sete dias 

( ) 4 dias nos últimos sete dias 

( ) 5 dias nos últimos sete dias 
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( ) 6 dias nos últimos sete dias 

( ) Todos os dias nos últimos sete dias 

 

5- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ COMEU HAMBÚRGUER, 

SALSICHA, MORTADELA, SALAME, NUGGETS OU PRESUNTOS? 

( ) Não comi nenhum desses alimentos nos últimos sete dias 

( ) 1 dia nos últimos sete dias 

( ) 2 dias nos últimos sete dias 

( ) 3 dias nos últimos sete dias 

( ) 4 dias nos últimos sete dias 

( ) 5 dias nos últimos sete dias 

( ) 6 dias nos últimos sete dias 

( ) Todos os dias nos últimos sete dias 

 

6- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ COMEU PELO MENOS UM 

TIPO DE LEGUME OU VERDURAS? EXEMPLO: COUVE, TOMATE, ALFACE, 

ABÓBORA, CHUCHU, BRÓCOLIS ETC. NÃO INCLUA BATATA. 

( ) Não comi legumes ou verduras nos últimos sete dias 

( ) 1 dia nos últimos sete dias 

( ) 2 dias nos últimos sete dias 

( ) 3 dias nos últimos sete dias 

( ) 4 dias nos últimos sete dias 

( ) 5 dias nos últimos sete dias 

( ) 6 dias nos últimos sete dias 

( ) Todos os dias nos últimos sete dias 

 

 

7- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ COMEU BISCOITO DOCE OU 

SALGADO? 

( ) Não comi biscoitos ou bolachas salgadas nos últimos sete dias 

( ) 1 dia nos últimos sete dias 

( ) 2 dias nos últimos sete dias 
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( ) 3 dias nos últimos sete dias 

( ) 4 dias nos últimos sete dias 

( ) 5 dias nos últimos sete dias 

( ) 6 dias nos últimos sete dias 

( ) Todos os dias nos últimos sete dias 

 

8- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ COMEU GULOSEIMAS 

(DOCES, BALAS, CHOCOLATES,CHICLETES, BOMBONS OU PIRULITOS)? 

( ) Não comi guloseimas nos últimos sete dias 

( ) 1 dia nos últimos sete dias 

( ) 2 dias nos últimos sete dias 

( ) 3 dias nos últimos sete dias 

( ) 4 dias nos últimos sete dias 

( ) 5 dias nos últimos sete dias 

( ) 6 dias nos últimos sete dias 

( ) Todos os dias nos últimos sete dias 

 

9- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ COMEU FRUTAS OU SALADA 

DE FRUTAS? 

( ) Não comi frutas frescas ou salada de frutas nos últimos sete dias 

( ) 1 dia nos últimos sete dias 

( ) 2 dias nos últimos sete dias 

( ) 3 dias nos últimos sete dias 

( ) 4 dias nos últimos sete dias 

( ) 5 dias nos últimos sete dias 

( ) 6 dias nos últimos sete dias 

( ) Todos os dias nos últimos sete dias 

 

10- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ TOMOU REFRIGERANTE? 

( ) Não tomei refrigerante nos últimos sete dias: 

( ) 1 dia nos últimos sete dias 

( ) 2 dias nos últimos sete dias 
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( ) 3 dias nos últimos sete dias 

( ) 4 dias nos últimos sete dias 

( ) 5 dias nos últimos sete dias 

( ) 6 dias nos últimos sete dias 

( ) Todos os dias nos últimos sete dias 

 

11- VOCÊ COSTUMA COMER A COMIDA (MERENDA/ALOMOÇO) OFERECIDA 

PELA ESCOLA? 

( ) A minha escola não oferece comida 

( ) Não 

( ) Sim, todos os dias 

( ) Sim, 3 a 4 dias por semana 

( ) Sim, 1 a 2 dias por semana 

( ) Sim, mas apenas raramente 

 

 

12- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, EM QUANTOS DIAS VOCÊ FOI OU VOLTOU A PÉ OU 

DE BICICLETA PARA A ESCOLA: 

( ) Nenhum dia dos últimos 7 dias 

( ) 1 dias nos últimos 7 dias 

( ) 2 dias nos últimos 7 dias 

( ) 3 dias nos últimos 7 dias 

( ) 4 dias nos últimos 7 dias 

( ) 5 dias nos últimos 7 dias 

( ) 6 dias nos últimos 7 dias 

( ) 7 dias nos últimos 7 dias 

 

13- QUANDO VOCÊ VAI OU VOLTA DA ESCOLA A PÉ OU DE BICICLETA, QUANTO 

TEMPO VOCÊ GASTA (SE VOCÊ VAI E VOLTA, SOME O TEMPO QUE GASTA)? 

( ) Não vou ou volto da escola a pé ou de bicicleta 

( ) 10 a 19 minutos por dia 

( ) 20 a 29 minutos por dia 
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( ) 30 a 39 minutos por dia 

( ) 40 a 49 minutos por dia 

( ) 50 a 59 minutos por dia 

( ) 60 ou mais minutos por dia 

 

14- NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, SEM CONTAR AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

ESCOLA, EM QUANTOS DIAS VOCÊ PRATICOU ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA, 

COMO ESPORTES, DANÇA, GINÁSTICA, MUSCULAÇÃO, LUTAS OU OUTRA 

ATIVIDADE? 

( ) Nenhum dia dos últimos 7 dias 

( ) 1 dia dos últimos 7 dias 

( ) 2 dias dos últimos 7 dias 

( ) 3 dias dos últimos 7 dias 

( ) 4 dias dos últimos 7 dias 

( ) 5 dias dos últimos 7 dias 

( ) 6 dias dos últimos 7 dias 

( ) 7 dias dos últimos 7 dias 

 

15- NORMALMENTE, QUANTO TEMPO DURAM ESSAS ATIVIDADES (COMO 

ESPORTES, DANÇA, GINÁSTICA OU OUTRA ATIVIDADE) QUE VOCÊ FAZ? SEM 

CONTAR AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

( ) Menos de 10 minutos por dia 

( )10 a 19 minutos por dia 

( ) 20 a 29 minutos por dia 

( ) 30 a 39 minutos por dia 

( ) 40 a 49 minutos por dia 

( ) 50 a 59 minutos por dia 

( ) 1 hora ou mais minutos por dia 
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16- EM UM DIA DA SEMANA COMUM, QUANTO TEMPO VOCÊ FICA SENTADO(A) 

ASSISTINDO À TELEVISÃO, USANDO COMPUTADOR, JOGANDO VIDEO GAME, 

CONVERSANDO COM OS(AS) AMIGOS (AS)OU FAZENDO OUTRA ATIVIDADE 

SENTADO(A)? NÃO CONTE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO E O TEMPO 

SENTADO NA ESCOLA: 

( ) Menos de 1 hora por dia 

( ) 1 a 2 horas por dia 

( ) 3 a 4 horas por dia 

 

 

 

( ) 5 a 6 horas por dia  

( ) 7 a 8 horas por dia 

( ) Mais de 8 horas por dia 

 


