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Título: Energia para viver 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos exploram a demanda energética relacionada a diferentes 

atividades do dia a dia, procurando discriminar as que requerem maior e menor gasto energético. Os 

estudantes também são estimulados a calcular a demanda energética total durante um dia, ou em 

uma parte de um dia. A partir disso, são sugeridas reflexões sobre a compatibilidade entre nossos 

hábitos alimentares e as necessidades energéticas diárias. 

Objetivos de aprendizagem 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como a obesidade) entre crianças 

e jovens, a partir da análise de seus hábitos (tipos de alimento ingerido, prática de atividade física, 

etc.). 

Reconhecer a demanda energética diferenciada de diversas atividades diárias. 

Ordenar atividades diárias de acordo coma sua demanda energética. 

Calcular o gasto energético relacionado a um conjunto de atividades em um determinado 

período de tempo. 

Analisar a demanda energética de um atleta. 

Comparar as necessidades energéticas de pessoas sedentárias e de esportistas. 

Elaborar recomendações alimentares para um esportista e para uma pessoa sedentária. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Lápis. 

• Borracha. 

• Texto sobre energia e a importância da alimentação para os seres humanos. Sugestão: 
“Por que temos de comer”, disponível em: <http://chc.org.br/por-que-temos-de-comer/>. 

• Texto “Para pessoa comum, dieta de Phelps é recorde garantido de obesidade”, disponível 
em: <http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL723694-5603,00-PARA+PESSOA+ 
COMUM+DIETA+DE+PHELPS+E+RECORDE+GARANTIDO+DE+OBESIDADE.html>. 

  

http://chc.org.br/por-que-temos-de-comer/
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: individual e em duplas. 

1ª atividade: atividade em duplas com 15 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas para a leitura de um texto que fale sobre energia e a importância 

da alimentação para os seres humanos. Você pode encontrar uma sugestão de texto que trata desse 

assunto em: <http://chc.org.br/por-que-temos-de-comer/> (acessado em: 22 jan. 2018). A ideia é que 

cada aluno leia uma metade do texto. Para cada parágrafo lido, o aluno deverá fazer um esquema 

sintetizando as principais informações abordadas. 

2ª atividade: atividade em duplas com 15 minutos de duração 

Depois disso, a dupla deve compartilhar os esquemas produzidos. Cada aluno explicará para o 

colega de dupla o conteúdo dos esquemas e as informações mais importantes do trecho que leu. Na 

sequência, de maneira conjunta, os alunos podem ler o texto, analisar os esquemas produzidos e, se 

for o caso, corrigi-los ou complementá-los. 

3ª atividade: atividade individual com 5 minutos de duração 

Escreva no quadro de giz as atividades que podem ser desempenhadas por uma pessoa du-

rante um dia. Peça aos alunos que, individualmente, façam a seguinte tarefa: entre os itens apresen-

tados na lista abaixo, eles devem numerar, de 1 a 8, as atividades do dia a dia em ordem crescente de 

gasto energético requerido, ou seja, das que requerem menos energia para as que requerem mais 

energia. A lista com suas respectivas posições no ranking é a seguinte: 

 

Dormir 1 

Caminhar 5 

Ler um livro 3 

Andar de bicicleta 7 

Jogar futebol 6 

Fazer a lição de casa 4 

Nadar 8 

Assistir à televisão 2 
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4ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Em seguida, convide os alunos a formar duplas e a compartilhar seus palpites com um colega. 

Cada um deverá argumentar em defesa de suas ideias, a fim de chegar a um consenso sobre a classifi-

cação das atividades segundo a demanda energética que exigem. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: convide os alunos a fazer uma síntese do texto lido utilizando as palavras ener-

gia e alimento.  

Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: individual, em duplas e em grande grupo 

1ª atividade: atividade individual com 5 minutos de duração  

Apresente aos alunos os dados do gráfico a seguir, que traz o consumo de energia gasto nas 

diferentes atividades em kcal/h. Ajude-os a compreender e a interpretar o gráfico.  

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: The Compendium of Physical Activities Tracking Guide. Disponível em: <http:// 

prevention.sph.sc.edu/tools/docs/documents_compendium.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018. 

Inicialmente, você pode pedir aos alunos que, individualmente, transfiram os dados do gráfico 

para uma tabela no caderno. Explique a eles que a quantidade de energia está representada em qui-

localorias (kcal) no gráfico. É imprescindível que atentem para o fato de que cada quilocaloria corres-

ponde a 1 000 calorias. 
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Atividade Gasto energético em 1 hora (kcal/h) 

Dormir 54 

Assistir à televisão 60 

Ler um livro sentado 78 

Fazer a lição de casa 108 

Caminhar 198 

Jogar futebol 420 

Andar de bicicleta 480 

Nadar 660 

 

2ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração  

Organize os alunos nas mesmas duplas do trabalho anterior e peça-lhes que comparem as res-

postas dadas na tabela da Aula 1 com os dados de demanda energética das diferentes atividades físicas 

apresentadas no gráfico consultado nesta aula. Peça aos alunos que avaliem: “O que precisaria mudar 

em nossa classificação?”; “E o que indicamos de maneira incorreta?”. 

3ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Peça aos alunos, então, que analisem novamente a lista das atividades diárias que fizeram na 

Aula 1. Em seguida, proponha a eles o seguinte desafio: com base nos dados apresentados no gráfico 

referente ao consumo de energia de diferentes atividades, eles devem calcular o gasto energético de 

uma pessoa que desempenhou as seguintes atividades, nos intervalos de tempo indicados abaixo: 

• Das 8 h às 9 h a pessoa caminhou.  

• Das 9 h 15 às 9 h 45 a pessoa andou de bicicleta. 

• Das 10 h às 11 h a pessoa leu um livro.  

• Das 11 h 15 às 11 h 45 a pessoa nadou.  

4ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração 

Faça uma correção coletiva, apresentando aos alunos os resultados dos cálculos, de acordo 

com as atividades desenvolvidas pela pessoa. 

• Das 8 h às 9 h essa pessoa caminhou = 198 kcal/h 

• Das 9 h 15 às 9 h 45 essa pessoa andou de bicicleta = 480 kcal/h ÷ 2 = 240 kcal/h 

• Das 10 h às 11 h essa pessoa leu um livro = 78 kcal/h 

• Das 11 h 15 às 11 h 45 essa pessoa nadou = 660 kcal/h ÷ 2 = 330 kcal/h 
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5ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração 

Por fim, leia com os alunos o texto “Para pessoa comum, dieta de Phelps é recorde garantido 

de obesidade”, disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL723694-5603, 

00-PARA+PESSOA+COMUM+DIETA+DE+PHELPS+E+RECORDE+GARANTIDO+DE+OBESIDADE.html> 

(acessado em: 22 jan. 2018), e promova um debate em torno da dieta do atleta Michael Phelps. Em 

seguida, sugira que respondam no caderno à questão: “O que aconteceria se nossa alimentação fosse 

parecida com a do atleta Michael Phelps?”. 

Dicas e atividades complementares 

Procure analisar as tabelas produzidas pelos alunos para ter uma ideia de como eles estão 

progredindo na habilidade de construí-las. 

Antes da leitura do texto “Para pessoa comum, dieta de Phelps é recorde garantido de obesi-

dade”, sugerimos que você promova uma conversa entre os alunos: “Quem já ouviu falar desse 

atleta?”; “Quem conhece outros atletas famosos?”; “Esse atleta consome muita energia nos treinos?”.  

Aferição de aprendizagem 

Peça aos alunos que calculem seu gasto energético no dia a dia, demonstrando os cálculos 

“atividade física X gasto energético” realizados. Um colega pode conferir as contas apresentadas e, se 

for o caso, corrigi-las. Durante a atividade, verifique se os alunos estão conseguindo aplicar o que estão 

aprendendo, se discriminam corretamente as atividades que gastam mais e as que gastam menos 

energia, etc.  

Questões para auxiliar na aferição 

1. Analise como uma criança ordenou as atividades do dia a dia: daquela que gasta menos para 
aquela que gasta mais energia. Você acha que algo precisa ser corrigido neste trabalho? Procure 
usar dados que você conhece para defender suas ideias. 

Dormir 1 

Fazer a lição de casa 2 

Assistir à televisão 3 

Ler um livro 4 

Jogar futebol 5 

Caminhar 6 

Andar de bicicleta 7 

Nadar 8 
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2. Agora, analise as atividades que uma criança realizou em uma manhã de um dia qualquer.  

• Das 8 h às 9 h a criança fez a lição de casa. 

• Das 9 h 15 às 9 h 45 a criança andou de bicicleta. 

• Das 10 h às 11 h a criança jogou futebol. 

• Das 11 h 15 às 11 h 45 a criança andou de bicicleta. 

Consulte os dados apresentados no gráfico a seguir, faça os cálculos e conclua: quanto de energia 
essa criança gastou durante essa manhã? 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: The Compendium of Physical Activities Tracking Guide. Disponível em: <http://prevention.sph.sc.edu/ 

tools/docs/documents_compendium.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno infira que há menos gasto energético em “assistir à televisão” e “ler um 
livro” do que em “fazer a lição de casa”; assim como há maior gasto energético em “jogar futebol” 
do que em “caminhar”. Portanto, a sequência correta do menor para o maior gasto energético é: 
“dormir”, “assistir à televisão”, “ler um livro”, “fazer a lição de casa, “caminhar”, “jogar futebol”, 
“andar de bicicleta” e “nadar”. 

2. Das 8 h às 9 h a criança fez a lição de casa = 108 kcal/h 

Das 9 h 15 às 9 h 45 a criança andou de bicicleta = 480 kcal/h ÷ 2 = 240 kcal/h 

Das 10 h às 11 h a criança jogou futebol = 420 kcal/h 

Das 11 h 15 às 11 h 45 a criança andou de bicicleta = 480 kcal/h ÷ 2 = 240 kcal/h 

54 60 78
108

198

420
480

660

0

100

200

300

400

500

600

700

dormir assistir à
TV

ler
sentado

fazer
lição de

casa

caminhar
(5 km/h)

jogar
futebol

andar de
bicicleta

nadar

Q
u

ilo
ca

lo
ri

as
 p

o
r 

h
o

ra
 (

kc
al

/h
)

Atividades

Consumo de energia de diferentes atividades


