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Pesquisa sobre a qualidade de vida da  

comunidade escolar 

Duração: 5 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

A saúde é considerada um dos pilares da qualidade de vida de uma população. Entre os 

aspectos mais importantes que garantem a saúde das pessoas estão o saneamento básico, o 

saneamento ambiental e o acesso a hospitais públicos, à vacinação, a remédios e à boa alimentação. 

Assim, estudar as condições de saúde da comunidade escolar é relevante para que os estudantes 

possam investigar e conhecer as demandas locais, bem como conscientizar-se de que eles têm a 

responsabilidade do cuidado de si, pois isso tem relação direta com a saúde da comunidade. 

Dessa forma, um dos objetivos desta sequência didática é discutir a qualidade de vida focando 

no âmbito da saúde individual e coletiva. Com isso, propõe-se, em um primeiro momento, a realização 

de um debate com os estudantes sobre o que significa qualidade de vida e sua relação com a saúde. 

Em seguida, será desenvolvida uma pesquisa sobre a saúde e a qualidade de vida da comunidade 

escolar, para que, em um terceiro momento, a turma possa interpretar o que foi observado na 

pesquisa e apresentar seus resultados. Assim, os estudantes poderão argumentar, munidos de 

evidências, e propor estratégias de ação para a resolução de questões relacionadas à qualidade de vida 

da população humana de seu entorno.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Investigar os dados de saúde da região próxima da escola. 

• Realizar coleta de dados, interpretá-los e apresentá-los de forma a reproduzir o processo 
de pesquisa científica. 

• Exercitar a cidadania e a empatia. 

• Compreender a saúde como direito de todos e dever do Estado. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

Competências 

Gerais 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Específicas 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Programas e indicadores de saúde 
pública 

(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com 
base na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade 
infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, 
atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O que é qualidade de vida? 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: dispostos em círculo, de modo que todos possam dialogar entre si. 
Recursos e/ou material necessário: lápis, caderno, borracha, giz ou caneta e quadro de giz. 

Esta aula tem como objetivo sensibilizar os estudantes para a questão do saneamento básico 

e ambiental no entorno da escola, bem como discutir o que define a qualidade de vida individual e da 

comunidade. Esse tema possibilita aos alunos compartilharem vivências sobre como é a cidade e 

debaterem sobre como ela deveria ser. Nesse sentido, para desenvolver as competências gerais da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como cidadania, senso de responsabilidade política e 

engajamento, é essencial que sejam consideradas essas vivências e os conhecimentos prévios da 
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turma. Isso pode ser feito por meio de perguntas que levem os alunos a pensar sobre o próprio espaço 

que ocupam. 

Portanto, de início, converse com os alunos instigando-os a dar suas contribuições e 

impressões sobre o tema qualidade de vida e a refletir sobre isso. Organize a turma em círculo, ou de 

modo que todos possam se ver. O ideal é que o debate não dependa de uma figura principal de fala, 

portanto não se posicione no centro do círculo ou no lado oposto do semicírculo, incentivando os 

alunos para que se sintam à vontade para manifestar suas opiniões. 

a) Proponha as seguintes perguntas para iniciar a reflexão: 

• O que é qualidade de vida para vocês? 

• Que indicadores podem ser utilizados para medir a qualidade de vida de uma 
população? 

Peça a todos os estudantes que respondam aos questionamentos e selecionem uma palavra que 

represente a resposta dada, escrevendo-a no quadro de giz. O intuito dessa dinâmica é gerar uma nuvem de 

palavras, na qual seja possível captar as principais impressões da turma sobre o que significa qualidade de 

vida. Para confeccionar a nuvem de palavras utilize diversas cores de giz e tamanhos variáveis para as palavras, 

à medida que forem sendo escritas. Por exemplo, uma palavra que aparece com frequência nas respostas, 

pode ter seu tamanho aumentado. Utilizar a própria letra dos estudantes confere um efeito visual muito 

interessante no final. As palavras devem ser colocadas livremente, em qualquer sentido ou posição. 

Acrescente, quando a nuvem de palavras for concluída, as definições da Organização Mundial 

da Saúde (OMS): 

• Qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura 
e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 
e preocupações”. Para conhecer os 5 passos de qualidade de vida propostos pelo Ministério 
da Saúde, leia com os alunos Dicas em Saúde, disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/260_qualidade_de_vida.html> (acesso em: set. 2018). 

• Saúde é um “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas 
na ausência de doença ou de enfermidade” (Constituição da OMS, de 1946). 

Converse com os alunos sobre a relação entre a nuvem de palavras elaborada e as definições 

da OMS, apontando com eles semelhanças e diferenças entre elas. 

Em seguida, proponha as seguintes reflexões para que os estudantes respondam voluntariamente, 

de forma que possam verificar o conceito de qualidade de vida e indicadores de saúde em seu cotidiano: 

• Você acha que a comunidade escolar tem boa qualidade de vida? E acha que ela possui 
boa saúde?  

• Quais aspectos da saúde da comunidade do entorno da escola são bons? E quais aspectos 
precisam de mais atenção? 

• Como é possível avaliar esses aspectos? 
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Construa uma nova nuvem de palavras, no quadro de giz, com as informações dadas sobre os 

aspectos bons e ruins, dividindo o quadro de um lado com os aspectos bons e do outro com os aspectos 

que precisam de mais atenção. Para otimizar o tempo, faça desta vez os registros das palavras.  

Finalizada as construções para as conceituações, peça aos estudantes que as registrem no 

caderno. Ao final, explique que nas aulas seguintes será desenvolvida uma pesquisa para descobrir os 

reais dados de saúde e de qualidade de vida da comunidade do entorno da escola. 

 

Aula 2 – Coletando indicadores de uma população 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: inicialmente em sala de aula, posteriormente em outros ambientes da escola. 
Organização dos estudantes: dispostos em círculo, de modo que todos possam dialogar entre si. 
Recursos e/ou material necessário: revistas e jornais recentes, cartolina, régua, lápis, caderno, borracha. Se possível, 
computador com acesso à internet. 

Nesta aula, os alunos realizarão uma pesquisa para avaliar a qualidade de vida e a saúde da 

comunidade escolar. Os objetivos desta atividade serão atingidos paralelamente, de modo a propiciar 

aos alunos: a experiência da pesquisa, por meio da coleta e análise de dados, dentro de uma 

metodologia legitimada como pesquisa científica; e a análise dos indicadores de saúde da comunidade 

escolar para que eles compreendam a própria realidade e as próprias demandas de políticas de saúde.  

Antes de iniciar a pesquisa, é importante estabelecer com os estudantes o questionário que 

será realizado durante a investigação. Pergunte então aos estudantes: “Como saber se as pessoas têm 

qualidade de vida? O que podemos perguntar a elas para descobrir isso?”. Ouça as sugestões da turma 

e, tomando-as como parâmetro, explique que é possível saber sobre a qualidade de vida e a saúde de 

um grupo sem levar em conta apenas a impressão pessoal. Apresente a eles a definição de indicadores 

de saúde e qualidade de vida, que são dados geralmente quantitativos que avaliam a quantidade de 

residências com saneamento básico e água encanada, a ocorrência de doenças em determinada 

população, a taxa de mortalidade infantil, etc. Comente o uso desses indicadores, mencionando, por 

exemplo, o fato de eles serem cruciais na gestão de recursos de uma cidade, como a disponibilidade 

de remédios e vacinas gratuitos à comunidade.  

Em seguida, organize a turma em grupos de cinco integrantes e elabore algumas temáticas de 

pesquisa, como: rede de esgoto, acesso à água tratada, pessoas vacinadas, se o indivíduo ficou doente 

recentemente (no último mês), qual doença teve, acesso a remédios e a hospitais. Após essa 

organização, solicite aos grupos que organizem os questionários que farão à comunidade e que os 

disponibilizem aos demais estudantes para ampliar o número de questões da coleta de dados. Neste 

momento, explique que, para uma pesquisa ser representativa, é necessário adquirir o maior número 

de respostas do maior número de pessoas possível. Assim, cada aluno levará as perguntas do seu 

próprio grupo, e as dos outros grupos, para serem feitas a seus responsáveis e vizinhança. Ao final, os 

dados obtidos por todos os grupos serão reunidos.  

Disponibilize aos estudantes o período de uma semana para realizar a coleta de dados. 
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Aulas 3 e 4 – Organizando e interpretando os dados coletados 

Duração: 2 aulas (cerca de 90 minutos). 

Local: sala de aula 

Organização dos estudantes: em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: lápis, caderno, borracha, quadro de giz, giz, cartolina, lápis de cor, régua, revista para 

recorte e cola. Se possível, computador para criação de apresentação em slides. 

Esta aula tem como objetivo permitir aos estudantes que, após a coleta de evidências de aspectos 

específicos, reflitam sobre o que os dados representam no contexto da qualidade de vida. Trata-se de um 

momento de organização, para posterior interpretação de dados e informações de maneira objetiva, 

considerando o contexto em que foram produzidos. Para tanto, realize uma oficina simultânea com os 

grupos, para que organizem, interpretem e preparem os dados para uma apresentação. 

Oriente os estudantes a se reorganizarem nos grupos formados na aula 2, para que possam 

analisar os dados obtidos e debater sobre eles. Nesse momento, pergunte à turma qual é a melhor 

forma de representar esses dados. Considerando as respostas dadas pelos estudantes, oriente-os a 

construir, por exemplo, tabelas seguidas de um resumo de análise explicando os dados representados. 

Na construção de tabelas, oriente os grupos a estabelecerem categorias de análise e a se 

orientarem com modelos, como: 

“Você considera que tem qualidade de vida?” “Você considera que tem boa saúde?” 

Sim Não Sim Não 

25 12 26 11 

Total de entrevistados: 37. 

Para o resumo de análise dos dados, explique aos estudantes que sempre após a organização dos 

dados em tabelas, é necessário promover uma leitura crítica dessas informações; nesse caso, pensar a 

respeito do que os dados coletados revelam sobre a saúde e a qualidade de vida no entorno da escola. 

Sugira que comecem ponderando a respeito dos dados que mais surpreenderam o grupo, e quais dados já 

eram esperados. Com base nisso, os estudantes devem buscar informações que expliquem os fatos, ou 

seja, devem verificar se há algum contexto histórico, social e/ou cultural que justifique o que foi observado. 

Informe, ainda, que eles devem colocar os dados produzidos em uma cartolina para que sejam 

apresentados à comunidade. Nesse momento, enfatize que essa apresentação é uma das etapas da 

pesquisa, e que as pessoas que não participaram dela precisam entender as informações expostas de 

maneira clara e direta.  

Informe também aos estudantes que é importante que eles se preparem para apresentar os 

resultados levando em conta as seguintes questões: 

• Como você descreveria as etapas do trabalho de pesquisa (definição de tema, elaboração 
de perguntas, coleta de respostas, análise) que o grupo utilizou para obter as informações 
e quais foram as ferramentas de coleta dos dados?  
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Oriente os estudantes a refletirem sobre o método científico que, de alguma forma, foi 

utilizado na atividade proposta. Tente chamar a atenção deles para a relevância das técnicas em 

relação ao tipo de dado a ser obtido e a importância do planejamento da pesquisa. 

• Se o grupo identificou algum problema em relação à qualidade de vida, deve propor uma 
sugestão de solução para esse problema. Por exemplo, se identificou que há presença 
recorrente de doenças ligadas à contaminação da água por existirem criadouros de 
animais irregulares próximos de fonte de captação da água da comunidade, deve propor 
uma solução para o problema, como uma campanha de orientação para os produtores 
rurais sobre a importância da regularização dos criadouros ou um mapeamento dos 
criadouros e denúncia para os órgãos de fiscalização. 

Cada grupo deve preparar uma apresentação oral e visual dos dados que será realizada na próxima 

aula. Pode-se estipular 10 minutos para apresentar o que foi investigado, como foi investigado e os 

resultados obtidos. 

Se possível, confeccione com a turma as tabelas em softwares de planilhas e a apresentação 

em programas de produção de slides.  

Durante as produções dos grupos, esteja atento às dúvidas e auxilie-os na construção das 

tabelas e na interpretação dos dados obtidos.  

 

Aula 5 – Apresentando os dados da pesquisa 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula ou auditório. 
Organização dos estudantes: sentados em forma de plateia. 
Recursos e/ou material necessário: apresentações previamente preparadas pelos grupos e, se possível, equipamentos 
multimídia. 

Nesta aula, os estudantes apresentarão os resultados da pesquisa para os colegas. Se possível, 

convide outros professores e colegas para assistir à apresentação dos grupos, pois trata-se de um tema 

que diz respeito a toda a comunidade escolar. Explique aos espectadores que foi realizado um grande 

estudo pelos estudantes e ressalte o valor dos trabalhos produzidos. 

Organize a apresentação dos grupos e informe que cada grupo terá 10 minutos para a 

apresentação e 5 minutos para as perguntas da plateia. 

Ao final, discuta com os estudantes as possíveis medidas para melhorar os índices observados 

e parabenize todos os participantes. Se possível, proponha aos grupos que exponham o trabalho em 

um mural da sala ou da escola. 
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Em relação aos conceitos trabalhados, em um primeiro momento, espera-se que os estudantes 

sejam capazes de reconhecer os diferentes componentes que definem a qualidade de vida. Isso pode ser 

aferido na aula 1 por meio da participação dos estudantes no debate a respeito da qualidade de vida.  

Em um segundo momento, espera-se que os estudantes sejam capazes de interpretar as 

condições de saneamento, bem-estar e saúde da comunidade no entorno da escola. Isso pode ser 

aferido nas aulas 3 e 4, durante a preparação da apresentação e interpretação dos resultados 

realizados pelos grupos, quando é possível circular pela sala e observar se as interpretações são 

adequadas e pertinentes ao tema. 

Em um terceiro momento, espera-se que os estudantes sejam capazes de propor soluções 

viáveis para os problemas levantados e saibam apresentar os resultados obtidos com a pesquisa. Essa 

aferição pode ser feita a partir da observação da apresentação realizada na aula 5. 

Proponha ainda uma conversa com base em questões que permitam a autoavaliação da turma 

com relação aos objetivos de aprendizagem desta sequência didática, como: “Você achou importante 

conhecer mais sobre a qualidade de vida das pessoas da sua escola? Por quê?”; “Você teve dificuldade 

ao trabalhar em equipe durante a realização da pesquisa e do debate dos resultados?”. Pode-se 

também questionar os estudantes quanto ao desempenho na apresentação, com perguntas como: 

“Você sentiu facilidade ao apresentar aos colegas os resultados obtidos na pesquisa?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida que classifica os países pelo seu grau de 
desenvolvimento, com base em três dimensões básicas: renda, educação e saúde. Trata-se de um 
índice utilizado para comparar diferentes países a longo prazo. Um país, por mais rico e escolarizado 
que seja, não apresentará o IDH elevado se não tiver também uma população saudável. Por que a 
saúde é considerada uma das dimensões básicas do desenvolvimento de uma população?  

2. Por que o saneamento básico é essencial na garantia de saúde de uma comunidade? 

 

Gabarito das questões 

1. Porque a saúde está intimamente relacionada ao bem-estar das pessoas e, portanto, à qualidade 
de vida da população. Os indicadores das condições de saúde revelam se as pessoas estão expostas 
a doenças relacionadas a falta de saneamento básico e ambiental, poluição, sedentarismo, má 
alimentação, baixa expectativa de vida e alta taxa de mortalidade infantil. 

2. Porque assegura que doenças de veiculação hídrica não se tornem epidemias. A água contaminada e 
o esgoto a céu aberto são veículos para uma série de doenças causadas por bactérias e protozoários. 


