
 

 

 

                                                                

 
 

O TEMA ALIMENTAÇÃO

ESPAÇOS 

Mestranda pelo PROFBIO 

RESUMO  

Este trabalho objetiva utilizar um espaço alternativo de aprendizagem (supermercado) para 
abordar o tema alimentação saudável.
didática aplicada a uma turma de alunos do primeiro ano do Ensino Médi
pública no município de Nobres
ensino investigativo que utiliza uma problemática comum aos alunos como motivadora do 
processo de ensino e aprendizagem. O tema alimentação saudável muitas 
desapercebido na matriz curricular da disciplina de Biologia, principalmente no Ensino 
Médio, pois o conteúdo é extenso e a carga horária insuficiente, outras vezes por falta de 
recursos necessários a prática escolar e estímulos do docente. No 
necessário que a escola estimule nos jovens a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. 
Utilizar os espaços extraescolares se mostra como uma excelente alternativa para que esse 
estímulo ocorra de forma prazerosa e significativa ao aluno. A
investigativo, essa pesquisa aborda os conceitos base da Teoria da Aprendizagem 
Significativa, identificando os conhecimentos prévios dos alunos e averiguando possíveis 
mudanças ou reforços nos mesmos. O trabalho metodológico se de
pesquisa-participante, onde o aluno atua como coautor do trabalho, produzindo resultados 
de relevância. A análise dos dados se deu através da análise de conteúdo, utilizando a 
abordagem quantitativa e qualitativa. Como parte integrante 
trabalho, foi elaborado um guia didático sobre alimentação saudável destacando quatro 
espaços alternativos de aprendizagem. Ao final da pesquisa e através da análise dos dados, 
foi possível constatar o impacto positivo da aula d
aprendizagem e a agregação de conhecimentos demonstradas pelos alunos através das 
atividades desenvolvidas no decorrer da aplicação da sequência didática. Concluímos que, 
utilizar o método científico como estratégia de ensi
resolver problemas de forma autônoma a partir de observações, levantamento de hipóteses, 
pesquisas, experimentos e conclusão do problema proposto, além de promover no aluno o 
conhecimento de como a ciência se constrói. A
professor pode e deve utilizar para planejar suas aulas buscando relacionar o que cotidiano 
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utilizar um espaço alternativo de aprendizagem (supermercado) para 
abordar o tema alimentação saudável. A pesquisa foi elaborada através de uma sequência 
didática aplicada a uma turma de alunos do primeiro ano do Ensino Médi
pública no município de Nobres-MT. A referida sequência foi construída e baseada no 
ensino investigativo que utiliza uma problemática comum aos alunos como motivadora do 
processo de ensino e aprendizagem. O tema alimentação saudável muitas 
desapercebido na matriz curricular da disciplina de Biologia, principalmente no Ensino 
Médio, pois o conteúdo é extenso e a carga horária insuficiente, outras vezes por falta de 
recursos necessários a prática escolar e estímulos do docente. No 
necessário que a escola estimule nos jovens a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. 
Utilizar os espaços extraescolares se mostra como uma excelente alternativa para que esse 
estímulo ocorra de forma prazerosa e significativa ao aluno. Além de utilizar o método 
investigativo, essa pesquisa aborda os conceitos base da Teoria da Aprendizagem 
Significativa, identificando os conhecimentos prévios dos alunos e averiguando possíveis 
mudanças ou reforços nos mesmos. O trabalho metodológico se desenvolve através da 

participante, onde o aluno atua como coautor do trabalho, produzindo resultados 
de relevância. A análise dos dados se deu através da análise de conteúdo, utilizando a 
abordagem quantitativa e qualitativa. Como parte integrante e produto final do presente 
trabalho, foi elaborado um guia didático sobre alimentação saudável destacando quatro 
espaços alternativos de aprendizagem. Ao final da pesquisa e através da análise dos dados, 
foi possível constatar o impacto positivo da aula de campo no espaço alternativo de 
aprendizagem e a agregação de conhecimentos demonstradas pelos alunos através das 
atividades desenvolvidas no decorrer da aplicação da sequência didática. Concluímos que, 
utilizar o método científico como estratégia de ensino é uma forma de motivar o aluno a 
resolver problemas de forma autônoma a partir de observações, levantamento de hipóteses, 
pesquisas, experimentos e conclusão do problema proposto, além de promover no aluno o 
conhecimento de como a ciência se constrói. As sequências didáticas são recursos que o 
professor pode e deve utilizar para planejar suas aulas buscando relacionar o que cotidiano 
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utilizar um espaço alternativo de aprendizagem (supermercado) para 
A pesquisa foi elaborada através de uma sequência 

didática aplicada a uma turma de alunos do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola 
MT. A referida sequência foi construída e baseada no 

ensino investigativo que utiliza uma problemática comum aos alunos como motivadora do 
processo de ensino e aprendizagem. O tema alimentação saudável muitas vezes passa 
desapercebido na matriz curricular da disciplina de Biologia, principalmente no Ensino 
Médio, pois o conteúdo é extenso e a carga horária insuficiente, outras vezes por falta de 
recursos necessários a prática escolar e estímulos do docente. No entanto, se faz 
necessário que a escola estimule nos jovens a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. 
Utilizar os espaços extraescolares se mostra como uma excelente alternativa para que esse 

lém de utilizar o método 
investigativo, essa pesquisa aborda os conceitos base da Teoria da Aprendizagem 
Significativa, identificando os conhecimentos prévios dos alunos e averiguando possíveis 

senvolve através da 
participante, onde o aluno atua como coautor do trabalho, produzindo resultados 

de relevância. A análise dos dados se deu através da análise de conteúdo, utilizando a 
e produto final do presente 

trabalho, foi elaborado um guia didático sobre alimentação saudável destacando quatro 
espaços alternativos de aprendizagem. Ao final da pesquisa e através da análise dos dados, 

e campo no espaço alternativo de 
aprendizagem e a agregação de conhecimentos demonstradas pelos alunos através das 
atividades desenvolvidas no decorrer da aplicação da sequência didática. Concluímos que, 

no é uma forma de motivar o aluno a 
resolver problemas de forma autônoma a partir de observações, levantamento de hipóteses, 
pesquisas, experimentos e conclusão do problema proposto, além de promover no aluno o 

s sequências didáticas são recursos que o 
professor pode e deve utilizar para planejar suas aulas buscando relacionar o que cotidiano 
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do aluno com os conteúdos curriculares, e, se possível, também com outras disciplinas ou 
conteúdos. O tema alimentação sau
crianças até idosos) atuando nas escolhas alimentares dos indivíduos e promovendo ações 
de saúde. E como é importante observar o que nos cerca e extrair dos ambientes o que eles 
têm de mais proveitoso para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. A 
utilização dos espaços alternativos de aprendizagem deve ser estimulado pelos professores 
de toda rede (pública ou particular) e estes devem estar abertos a proposição de novas 
formas de ensinar. 

 

Palavras-chave: Espaços alternativos de aprendizagem, alimentação saudável, Sequência 
Didática. 
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do aluno com os conteúdos curriculares, e, se possível, também com outras disciplinas ou 
conteúdos. O tema alimentação saudável deve ser estudado por todos os públicos (desde 
crianças até idosos) atuando nas escolhas alimentares dos indivíduos e promovendo ações 
de saúde. E como é importante observar o que nos cerca e extrair dos ambientes o que eles 

ra contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. A 
utilização dos espaços alternativos de aprendizagem deve ser estimulado pelos professores 
de toda rede (pública ou particular) e estes devem estar abertos a proposição de novas 
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