
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Lanchinho + telinha = ? 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos terão contato com o fenômeno do aumento da obesidade 

na população. Os estudantes serão convidados a fazer análises de dados apresentados na forma de 

gráficos e a ler textos da mídia que informam sobre o fato de a população estar se tornando obesa nos 

últimos anos. Serão oferecidas aos alunos oportunidades de refletir sobre seus próprios hábitos e de 

produzir cartazes alertando sobre esse problema da sociedade contemporânea.   

Objetivos de aprendizagem 

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

e jovens, a partir da análise de seus hábitos (tipo de alimento ingerido, prática de atividade física, etc.). 

Definir o que é obesidade. 

Analisar gráficos de frequência e reconhecer tendências nos dados de pessoas obesas na 

população em diferentes épocas. 

Levantar hipóteses sobre as causas do aumento de frequência de pessoas obesas na 

população. 

Debater as prováveis causas relacionadas ao aumento da incidência de obesidade na 

população. 

Reconhecer os riscos à saúde associados à obesidade. 

Reconhecer atividades sedentárias realizadas durante o dia a dia. 

Identificar hábitos que contribuem para a ocorrência da obesidade. 

Pesquisar textos jornalísticos que informam sobre a ocorrência da obesidade na população. 

Divulgar orientações preventivas contra a obesidade. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis. 

• Fita métrica. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

• Texto “Ritmo de aumento da obesidade infantil no Brasil preocupa médicos”, disponível 
em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/08/110805_video_obesidade_jc.shtml> 
(acessado em 25 jan. 2018). 

Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos. 

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

1ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração 

Proponha uma tarefa prévia aos alunos: verificar qual é a média da medida da cintura dos 

alunos da classe. Organize-os definindo quem fará as medições e quem fará as anotações. A medição 

deve ser feita, mais ou menos, na altura do umbigo da criança. Aquele que fizer as anotações deve 

registrar os dados em uma tabela. Depois, os alunos podem plotar um gráfico: no eixo horizontal, de-

vem indicar o tamanho da cintura em “intervalos”, por exemplo, de 40 cm a 44 cm, de 45 cm a 49 cm 

etc.; já no eixo vertical, devem indicar a quantidade de alunos cuja medida da cintura está dentro de 

cada intervalo. Como primeira atividade desta sequência de aulas, procure analisar com os alunos os 

dados obtidos na tarefa prévia: “Qual é o intervalo de valor de medida de cintura mais frequente na 

classe?”; “Esse intervalo de valor é diferente entre meninos e meninas?”. 

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

Peça aos alunos que, em duplas, analisem o gráfico da proporção de homens e mulheres obe-

sos na população brasileira, a seguir.  
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Gráfico elaborado com base em: MALTA, D. et al. Evolução anual da prevalência de excesso de peso e obesidade 

em adultos nas capitais de 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2012. Disponível em:  

<www.scielo.br/pdf/rbepid/v17s1/pt_1415-790X-rbepid-17-s1-00267.pdf> (acessado em: 25 jan. 2018). 

A primeira tarefa pode ser transpor os dados do gráfico para uma tabela. Estando claro para 

os alunos qual é a porcentagem de pessoas obesas na população em diferentes anos, peça-lhes que 

discutam e concluam: “Há alguma ‘tendência’ nos dados?”; “Os dados indicam que, ano após ano, a 

frequência de pessoas obesas na população tem-se mantido a mesma ou tem-se alterado?”; “E se tem-

-se alterado, está diminuindo ou está aumentando?”. 

3ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração 

Sugerimos a você que promova um debate no qual cada dupla compartilhará com os colegas 

de classe suas conclusões. A ideia é chegar a uma conclusão que expresse o consenso da turma: “O 

que os dados apresentados nos revelam?”. Proponha o debate com base na questão: “O que pode 

estar contribuindo para causar o que acabamos de constatar ao analisar esses dados?”. 

4ª atividade: atividade individual com 10 minutos de duração 

Como síntese dos debates, individualmente, os alunos podem ler trechos do texto jornalístico 

“Ritmo de aumento da obesidade infantil no Brasil preocupa médicos” (BBC, 9 ago. 2011), disponível 

em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/08/110805_video_obesidade_jc.shtml> (acessado em 

25 jan. 2018), que expõe o problema do aumento da quantidade de pessoas obesas na população. 

Durante a leitura, os alunos devem procurar por informações no texto que os ajudem a responder às 

questões a seguir:  
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• O que é obesidade? 

• Qual é a relação entre obesidade e saúde? 

• O que pode ocasionar a obesidade? 

• Qual é a relação entre a medida da cintura e a obesidade? 

Dicas e atividades complementares 

Você pode pedir aos alunos que façam um relatório da atividade de tomar as medidas da cin-

tura dos alunos na classe. Para facilitar a redação do relatório, oriente os alunos a responder às per-

guntas seguir.  

• Qual é o problema que investigamos?  

• O que fizemos? 

• O que observamos? 

• O que concluímos? 

Os alunos podem ser convidados a explorar em dicionários o significado do termo “sedenta-

rismo”, o qual pode ser usado durante as discussões.  

Tarefa de casa: solicite aos alunos que pesquisem textos que tratem do tema “obesidade” e 

que alertem para o fato de estar aumentando o número de pessoas obesas na população brasileira. 

Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos (pequenos e grande). 

1ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de duração  

Organize os alunos em grupos de três para que compartilhem os textos pesquisados na tarefa 

de casa. No grupo, cada criança pode ler e explicar para os colegas o conteúdo do texto que trouxe. 

Após cada leitura, os alunos devem escrever um parágrafo curto para resumir cada texto, destacando 

uma ou duas ideias principais que ele traz. 

2ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração  

Todos os textos pesquisados podem ser colocados no mural da turma, junto aos textos que os 

resumem. Assim, no mural, os alunos terão um painel das pesquisas feitas.  

3ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de duração 

Solicite aos trios de alunos que vasculhem os textos e seus resumos, procurando responder a 

algumas perguntas, por exemplo: (1) Vocês acham que havia mais adultos e crianças obesas antiga-

mente, ou este número é maior nos dias de hoje?; (2) O que pode causar a obesidade?, (3) Quais são 
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os riscos que a obesidade pode causar para a saúde?; (4) Por que tem aumentado a quantidade de 

obesos na população brasileira? 

4ª atividade: atividade em pequenos grupos com 10 minutos de duração 

Por fim, baseados em tudo o que leram e discutiram, os trios podem encarar o desafio de fazer 

um cartaz para ser afixado na escola, alertando sobre o problema do aumento da incidência de 

obesidade na população e como esta pode ser evitada. 

Dicas e atividades complementares 

Durante as aulas, sugira a discussão: “O que as crianças estão fazendo hoje em dia que pode 

contribuir para o aumento de peso?”; “Será que na época em que nossos avós eram crianças, eles 

tinham os mesmos hábitos alimentares que temos hoje?”. 

Tarefa de casa: os alunos podem perguntar a seus avós ou a outras pessoas idosas quais eram 

seus hábitos quando crianças: “Eles brincavam mais dentro ou fora de casa?”; “O que eles comiam no 

intervalo entre as refeições?”. A partir daí, os alunos podem tentar inferir se há coerência entre o que 

descobriram nas entrevistas com o fato de antigamente haver menos crianças obesas na população. 

Tarefa de casa: sugerimos que os alunos analisem seus hábitos alimentares durante um dia. 

Alerte-os para que não se esqueçam de anotar tudo o que comerem – tanto nas refeições principais 

como nos intervalos entre elas. A partir desses dados, eles poderão inferir: “Nossos hábitos alimenta-

res favorecem ou não a ocorrência de obesidade?”. 

 

Aferição de aprendizagem 

Proponha aos alunos um debate: “O que mudou nas últimas décadas que ajudou a aumentar 

a frequência  de pessoas acima do peso na população?”; “Por que esse fenômeno afeta adultos e cri-

anças?”. Durante a discussão, verifique o que as crianças falam e avalie o domínio que demonstram 

daquilo que foi estudado: Elas citam fatores que podem levar à obesidade?; Elas relacionam esses 

fatores com os hábitos da vida moderna? Elas relacionam a obesidade com o aumento de risco para 

várias doenças?, etc. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Vamos fazer de conta que você entrevistou duas pessoas, uma pessoa idosa e uma criança de 10 
anos, para avaliar se os hábitos delas poderiam ou não favorecer a obesidade. Baseado no que 
você estudou, complete os balões de fala, indicando o que você espera que esses entrevistados 
declarem. Justifique sua resposta. 
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Pessoa idosa  
  

Na minha infância, a minha alimentação consistia em  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Criança de 10 anos 
  

A minha alimentação consiste em  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. No espaço abaixo, faça um desenho com mensagens de alerta para as pessoas, dando dicas de 
como a obesidade pode ser evitada. 
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3. Analise os gráficos abaixo, que contêm dados sobre a frequência de pessoas obesas na população. 
De acordo com o que você estudou, indique qual deles apresenta os dados errados. Explique sua 
resposta. 

GRÁFICO A 

Banco de imagens/Arquivo da editora. 

 

Dados fictícios para fins didáticos. 

 

GRÁFICO B 

Banco de imagens/Arquivo da editora. 

 

Dados fictícios para fins didáticos. 
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Gabarito das questões 

1. Os alunos podem indicar que a pessoa idosa disse que, antigamente, em uma época em que a 
frequência de obesos na população era menor, os hábitos alimentares eram mais coerentes com 
a pirâmide dos alimentos, havendo menor ingestão de alimentos altamente energéticos e de 
baixo valor nutricional. Ao contrário, a criança entrevistada revelaria que os hábitos alimentares 
de hoje em dia indicam a ingestão em excesso de alimentos ricos em açúcares e gorduras, como 
refrigerantes, doces e salgadinhos, na rotina diária das pessoas. 

2. Desenho do aluno. As mensagens de alerta podem ser algo como: “Tenha uma alimentação mais 
saudável para não ficar obeso!”; “Praticar exercícios físicos regularmente e manter uma dieta 
equilibrada: eis uma maneira de evitar a obesidade”, etc. 

3. Espera-se que o aluno indique que o gráfico B está errado, uma vez que o este mostra a diminui-
ção de pessoas obesas ao longo dos últimos anos, o que não corresponde ao que foi estudado. 

  


