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RESUMO 

 
A presente pesquisa teve como intuito, averiguar se os professores das 

escolas da rede pública municipal de Jataí – GO trabalham a Educação Nutricional 

nas aulas de Educação Física além de, analisar quais os conteúdos relativos a 

Educação Nutricional estão sendo abordados nas aulas teóricas pelos professores, 

também procurou-se compreender a Educação Nutricional e sua importância na vida 

dos alunos, investigando se os conhecimentos sobre o assunto influencia os hábitos 

alimentares dos alunos e verificar se o assunto está proposto nos conteúdos do planos 

de ensino do professor, visto que se trata de um assunto de fundamental importância 

para a promoção da saúde e bem-estar dos alunos. A pesquisa desenvolvida foi do 

tipo qualitativa-descritiva, realizada em lugar pré-determinado, pesquisa bibliográfica 

buscando embasamento teórico. Foi realizada também a pesquisa documental onde 

foi analisado o plano de ensino de cada professor, após essa pesquisa foi passado 

aos alunos um questionário a fim de comparar as respostas com os respectivos planos 

de ensino. Foram selecionadas duas escolas da rede pública municipal, onde 

selecionamos duas turmas de cada uma delas sendo, 5ª e 6ª séries de duas escolas 

municipais. Depois de aplicado os questionários e analisados os planos de ensino 

fizemos a análise dos dados coletados onde foi encontrado que em apenas um dos 

planos analisados o assunto era mencionado somente nos objetivos, e no outro não 

era citado em momento algum. Ao comparar com as respostas dos alunos tivemos a 

constatação que o assunto não é abordado com a relevância como deveria ser, e que 

a maioria dos alunos considera que a Educação Nutricional é muito importante para 

suas vidas. Sendo que esta seria capaz de prevenir doenças, proteger e promover 

uma vida mais saudável e elevando o bem-estar do corpo. Podemos concluir através 

desta pesquisa que apesar dos professores terem como disciplina presente no 

currículo de Educação Física a Educação Nutricional estes acabam não aplicando 

esses ensinamentos em suas aulas, sendo trabalhado com maior ênfase o esporte e o 

jogo, deixando de lado assim a Educação Nutricional, assunto este importante para a 

promoção da saúde e bem-estar dos alunos. 
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