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Projeto integrador 

Tema: Alimentação saudável 

Questão desafiadora 
Qual a importância de se ter uma alimentação saudável para a nossa saúde e para uma qualidade 

de vida melhor? 

Justificativa 
Ter qualidade de vida, hoje, está associado, principalmente, à prática regular de atividades físicas e 

hábitos de uma alimentação saudável, sendo que estes devem ser adquiridos desde a infância, o que 

auxiliará no desenvolvimento da criança, prevenindo doenças como a obesidade e o diabetes. 

Alimentos como frutas, legumes e verduras possuem grandes quantidades de vitaminas e fibras 

que ajudam no aumento da imunidade e no funcionamento do nosso organismo. Já os alimentos ricos 

em gorduras e açúcares, devem ser consumidos com moderação. De acordo com pesquisas científicas, 

estima-se que no Brasil, em 2025, a quantidade de crianças obesas será de 11,3 milhões e isso é 

preocupante. 

O objetivo deste projeto visa à conscientização dos alunos e das demais pessoas envolvidas sobre a 

importância de se ter uma alimentação saudável. Questione os alunos a respeito desse assunto 

promovendo um diálogo. 

 Qual a importância de se ter uma alimentação equilibrada? 

 Além de uma boa alimentação, quais outras atitudes podem ser realizadas para obtermos uma 

melhor qualidade de vida? 

 Você e seus familiares possuem hábitos de alimentação saudáveis, incluindo frutas, verduras e 

legumes durante as refeições? 

Objetivos 
 Conscientizar os alunos sobre a importância de ter bons hábitos alimentares. 

 Incentivar a prática de atividades físicas. 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Língua Portuguesa 

 Ciências 

 

Objetos de 
conhecimento 

 Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, 

comparação, adição e subtração; cálculo da fração de um número 

natural; adição e subtração de frações. 

 Misturas homogêneas e heterogêneas. 

 Separação de materiais. 

 Materiais sintéticos. 

 Transformações químicas. 

 Apreciação e réplica. 

 Relação entre gêneros e mídias. 
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 Planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais. 

Habilidades  EF06MA07: Compreender, comparar e ordenar frações associadas às 

ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações 

equivalentes. 

 EF06MA08: Reconhecer que os números racionais positivos podem ser 

expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre 

essas representações, passando de uma representação para outra, e 

relacioná-los a pontos na reta numérica. 

 EF06CI02: Identificar evidências de transformações químicas a partir do 

resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes 

dos que foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, 

mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.). 

 EF69LP02: Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, 

folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, 

jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante 

e/ou da campanha e à construção composicional e estilo dos gêneros 

em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de 

compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

 EF69LP09: Planejar uma campanha publicitária sobre 

questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou 

comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou 

evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido 

– cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, 

spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, 

áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das 

estratégias de persuasão que serão utilizadas etc. 

Competências gerais  CG1: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 CG2: 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. 

 CG4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 

se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

 CG5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
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diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 CG6: Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 CG8: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com 

elas. 

 CG10: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 

em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Temas contemporâneos  Educação alimentar e nutricional 

 Saúde 

Recursos necessários 
 Computador com acesso à internet. 

 Jornais e revistas. 

 Projetor de imagens. 

 Aparelho fotográfico. 

 Frutas. 

 Utensílios de cozinha. 

Produto final 
 Com a supervisão do professor, os alunos irão preparar uma salada de frutas que será servida para a 

comunidade escolar (funcionários e alunos) e para moradores próximos à escola, junto a um 

panfleto com temas relacionados à alimentação saudável. Todas as etapas de execução deste 

projeto serão registradas. As fotos devem ser expostas em um local comum, mostrando o preparo e 

a distribuição da salada de frutas. 

Cronograma para desenvolvimento do projeto 
Considera-se cada aula com duração de aproximadamente 50 minutos. 

Duração do projeto 

1ª etapa 2 aulas 

2ª etapa 2 aulas 

Etapa final 2 aulas 

Avaliação 2 aulas 

Total 8 aulas 
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Etapas do projeto 

1ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nessa etapa, serão apresentados o título, a justificativa e o produto do projeto. 

Explique aos alunos que este projeto será desenvolvido em 8 aulas, divididas em 3 etapas, e que, ao 

final, eles serão avaliados. Após a explicação, organize os alunos em grupos e solicite que façam uma 

pesquisa sobre temas relacionados à alimentação saudável. Para isso, distribua um tema para cada 

grupo. 

Abaixo, há algumas sugestões de temas, como: pirâmide alimentar, cuidados e higienização com os 

alimentos, obesidade infantil, alimentação saudável e prática de atividades físicas, doenças 

relacionadas à má alimentação. 

Caso considere conveniente, oriente os grupos a optarem por outros temas relacionados ao 

projeto. 

Promova uma conversa e questione os alunos a respeito do que eles consideram mais relevante 

sobre a realização e a importância deste projeto como: 

 como deve ser uma alimentação saudável? 

 quantos litros de água devemos ingerir por dia? 

 quais são os alimentos que não devemos comer em excesso? 

 qual a importância de realizar atividade física? 

Para auxiliá-los durante a discussão, assista com os alunos vídeos que discorram sobre a 

importância da prática de atividades físicas e da alimentação saudável. 

Por fim, oriente-os a realizarem as pesquisas de maneira que as informações coletadas possam ser 

bem utilizadas na próxima etapa. Solicite aos alunos que tragam figuras, desenhos, imagens, 

reportagens de jornais, revistas, sites, documentários pertinentes ao assunto. 

 

2ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nesta etapa, serão confeccionados folhetos de acordo com as informações pesquisadas pelos 

alunos na etapa anterior. Oriente-os a usaram a imaginação, utilizando os materiais que trouxeram, 

como as figuras, os desenhos, as propagandas ou outros recursos que eles considerarem interessantes, 

mas observe se são pertinentes ao assunto. Aproveite para abordar as habilidades EF69LP02 e 

EF69LP09 junto ao professor de Língua Portuguesa. Registre o momento da realização dessa atividade. 

Enfatize a importância da participação individual de cada um em seu grupo, para que o produto 

final seja concluído com êxito e oriente-os para a importância da organização das informações para 

melhor compreensão. 

 

Etapa final (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Providencie, antecipadamente, as frutas e os utensílios de cozinhas que serão necessários para o 

preparo da salada de frutas. Oriente os alunos em relação ao manuseio dos utensílios. Durante a 

execução desta etapa, aproveite para abordar as habilidades EF06CI02, EF06MA07 e EF06MA08 junto 

ao professor de Ciências. Ajude-os a lavarem bem as frutas antes do preparo. Disponibilize para os 

grupos uma cópia da receita a ser preparada e faça a leitura em voz alta, explicando o significado das 

porções. Aproveite a oportunidade para explorar na prática a ideia de fração associada à parte inteira 
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de uma fruta, ressaltando, por exemplo, que a fração 
1

4
 de uma laranja representa uma parte de 

quatro, ou seja, um quarto da laranja. Compare as frações equivalentes de 
2

4
 e 

1

2
 da laranja. Questione-

os a respeito de 
1

4
 ou 

1

2
 de um melão, levando-os a perceber que a única condição para considerar duas 

frações equivalentes é que elas pertençam ao mesmo inteiro, por isso a quarta parte do melão pode 

ser maior que a quarta parte da laranja. Faça outros questionamentos com outras frutas e outras 

frações conforme sugere a habilidade EF06MA07 da BNCC. 

Terminado o preparo da salada de frutas, distribua para a comunidade escolar, sugerindo que os 

alunos expliquem o principal objetivo deste projeto: a conscientização de uma alimentação saudável. 

Em seguida, peça ajuda aos demais profissionais da escola para auxiliarem os alunos na distribuição da 

salada de frutas e do panfleto para as pessoas da comunidade onde a escola está localizada.. 

Durante a distribuição, peça aos alunos que comentem com as pessoas que as frutas da época são 

mais fáceis de encontrar e com um preço mais acessível, incentivando o consumo consciente. 

 

Avaliação de aprendizagem (2 aulas: cerca de 100 minutos) 
A avaliação de aprendizagem é um processo contínuo. Selecione critérios que possam auxiliá-lo na 

avaliação, como: desenvolvimento das habilidades trabalhadas, respeito aos colegas, 

comprometimento com as atividades, sensibilização a partir do tema, entre outros. Fique atento a 

esses aspectos em todas as etapas e, se necessário, altere seu planejamento para auxiliar alunos que 

apresentam dificuldades em determinados momentos. 

Se julgar conveniente, reproduza para os alunos a autoavaliação abaixo, de modo que eles também 

possam refletir sobre o seu desempenho ao longo do projeto. 

 As ações realizadas no projeto serviram para o entendimento do tema? 

 O trabalho individual e coletivo foi importante para a realização do projeto? 

 A minha atitude contribuiu para a conscientização da importância de uma alimentação saudável? 

 O que este projeto contribuiu, individualmente, para mim? 

 Fiz todas as pesquisas e as tarefas propostas? 

 O que mais gostei de fazer ao participar desse projeto? 

 Ajudei os colegas que apresentaram dificuldades? 

 Respeitei a opinião dos colegas? 

Sugira, então, que os grupos explanem as suas reflexões a respeito do projeto e como ele 

contribuiu para o crescimento pessoal de cada um. Com base nas respostas dos alunos, verifique se é 

necessário retomar e/ou explicar algo novamente, de modo a garantir a aprendizagem de todos os 

alunos. Para finalizar, apresente as fotos tiradas na realização do trabalho com o auxílio de um projetor 

de imagens. 
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