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RESUMO
A má alimentação, aliada ao sedentarismo na adolescência, resulta em doenças como obesidade
e transtornos alimentares. Logo, há conscientização e implementação de programas dentro do âmbito escolar, com intuito de influenciar os adolescentes a adotarem hábitos saudáveis de vida. Assim, o
objetivo do presente estudo foi investigar como as aulas de Educação Física Escolar podem contribuir
para uma melhora no perfil dietético de adolescentes, buscando aliar tal fato com a prática de exercícios
físicos durante as aulas. Observa-se que os conteúdos e a metodologia utilizados nas aulas de Educação
Física Escolar geram desinteresse dos alunos, afastando-os da prática de atividades físicas e tornando-se
fator de risco ao desenvolvimento de hábitos não saudáveis. Conclui-se assim, que a Educação Física
Escolar pode ajudar na adoção de uma alimentação adequada por meio de aulas que abordem o tema,
desde a infância até a adolescência. Contudo, para isso, é necessária a reformulação das abordagens e
metodologias utilizadas pelo professor, visto que ele tem grande influência sobre seus alunos, sendo o
principal instrumento de mudança e consequente melhora na qualidade de vida dos jovens, podendo
ser estendida até a vida adulta.
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