
 

 

 

 

 

Aluno(a): _______________________________________ Série: 6º ano  Turma: A   Nota:_________. 

 

APRESENTAÇÃO 

       A atividade teórica de Educação Física abordará o assunto “Saúde e alimentação Saudável”. Por isso, 
nossa expectativa é a da realização de um bom trabalho e esperamos que isso reflita em aprendizado 
significativo a todos! Aproveitamos para reiterar que, além da alimentação saudável, é muito importante 
também a boa hidratação e a prática de exercícios físicos. Mesmo em tempo de quarentena, faz-se 
necessário a prática de exercícios físicos, mesmo em casa! Bom trabalho! 

 
OBJETIVOS 
*Identificar a importância da alimentação saudável para a saúde; 
*Refletir, a partir de conhecimentos sobre alimentação sobre saúde e qualidade de vida, considerando a 
importância desse tema. 
   
METODOLOGIA 
 
 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE TEÓRICA – 30/03 a 03/04/2020. 

 

Magali é uma personagem fictícia das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Maurício de Sousa se 

baseou na sua filha Magali para criar a personagem. Sua característica principal é seu apetite voraz. Ela 

come de tudo, normalmente em alta velocidade, e sente fome o tempo todo. Apesar disso, é vista como 

magricela pelos amigos e nunca engorda. Sua comida favorita é melancia.  A historinha em quadrinhos 

apresentada abaixo serve apenas para ilustração do assunto. 

 

Uma alimentação saudável é fundamental para 
nosso bem-estar físico e mental, além de ser 
importante na prevenção de doenças. 
 

Dessa forma, propomos que você faça o teste 
sobre alimentação. 

 
Seguem abaixo as questões do teste. Para cada 

questão é preciso que se escolha apenas uma resposta. 
É importante que as respostas sejam dadas com a 
maior veracidade para que o resultado seja correto.  
 

No dia 04/04/2020, será disponibilizado no site 
da escola, o gabarito das questões e o referencial de 
pontuação para que cada aluno(a) confira como está 
sua alimentação!  
 

Não deixe de verificar as informações! Mais do 
que isso, tenha bons hábitos alimentares na busca por 
um estilo de vida saudável! 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Personagem_fict%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_em_quadrinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turma_da_M%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melancia


Teste sobre alimentação 

1)      Quantos copos de água você bebe por dia? 
a)      Não bebo muita água; 
b)      Menos de quatro copos; 
c)       Mais de cinco copos. 
 
2)      Quantas vezes por dia você come? (conte também os lanches da manhã e da tarde). 
a)      Uma ou duas vezes por dia; 
b)      De três a quatro vezes por dia; 
c)       Mais de cinco vezes por dia. 
 
3)      Como costuma ser seu café da manhã? 
a) Café preto e no máximo um biscoitinho; 
b) Café com leite, pão branco, margarina, queijo e presunto; 
c) Frutas e sucos naturais, cereais integrais, tapioca, pão integral. 
 
4)      Qual é, em média, a quantidade de frutas que você consome por dia? 
a)      Não como frutas nem bebo suco natural de frutas todos os dias; 
b)      Três unidades; 
c)       Duas ou menos unidades. 
 
5)      O que você leva de lanche para a escola? 
a)      Não levo nenhum tipo de lanche; 
b)      Chocolates, pães, bolachas recheadas, salgadinhos, refrigerante; 
c)       Frutas, iogurte, barrinha de cereal, sanduíche de pão integral. 
 
6)      Você consome algum tipo de verdura ou legume todos os dias: 
a)      Não consumo verdura nem legumes; 
b)      Duas ou menos vezes por semana; 
c)       Todos os dias. 
 
7)      Quantas vezes por semana você come carne vermelha? 
a)      Todos os dias; 
b)      Não consumo carne vermelha; 
c)       Duas vezes ou mais. 
 
8)      Quantas vezes por semana você pratica atividades físicas? 
a)      Todos os dias; 
b)      Duas vezes ou mais; 
c)       Não pratico nenhuma atividade física. 
 
9)      Qual tipo de gordura é mais utilizado na sua casa para cozinhar os alimentos? 
a)      Gordura animal ou manteiga; 
b)      Óleos vegetais (óleo de soja, girassol, algodão, canola); 
c)       Margarina ou gordura vegetal. 
 
10)   Você costuma tomar refrigerantes com qual frequência? 
a)      Não tomo refrigerantes; 
b)      Três ou menos vezes por semana; 
c)       Todos os dias. 

 

A atividade pode ser feita nessa folha de orientação (imprimir, preferencialmente, frente e verso), no 
caderno ou em uma folha avulsa. A entrega do trabalho será presencial, em data a ser marcada, 
quando retornarmos às aulas presenciais. 

Prof. Jean Chagas   /    Chagas1912@gmail.com    /   (31) 99467-0094      
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