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RESUMO 

 

 

Esse estudo trata da importância das aulas de Educação Física nas escolas como 
estratégia para diminuir e prevenir a obesidade infantil. O objetivo é mostrar a 
importância do papel das aulas de educação física escolar na prevenção e controle 
da obesidade em crianças e adolescentes, já que a educação física tem uma 
especificidade ligada ao movimento do corpo humano, tem uma maior facilidade de 
abordar sobre quais ações educativas são as melhores a serem aplicadas para o 
combate a obesidade precoce. Trata-se de uma revisão de literatura, onde mostra que 
os professores de Educação Física, ao acatar estratégias para combater o 
sedentarismo, contribuem de maneira satisfatória para a promoção de saúde de seus 
alunos. Considerar que o exercício, o desporto e a aptidão física aparecem como 
conteúdos essenciais nessas aulas, como nos últimos anos teve um aumento do 
numero de indivíduos com sobrepeso e obesidade fica em aberto uma maior 
preocupação quanto a essa epidemia de escala global que afeta muitos países entre 
eles o Brasil, uma doença que já é reconhecida como questão de saúde publica. 
Concluiu-se que a escola tem sido o melhor e apropriado local para a realização da 
intervenção necessária a essas crianças e adolescente ligado ao tempo que eles 
passam neste ambiente sobre a supervisão dos professores de educação física. 
 

Palavras-chave: Educação Física; Prevenção da Obesidade; Obesidade Infantil. 
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ABSTRACT 

 

This study deals with the importance of Physical Education classes in schools as a 
strategy to reduce and prevent childhood obesity. The objective is to show the 
importance of the role of school physical education classes in the prevention and 
control of obesity in children and adolescents, since physical education has a 
specificity linked to the movement of the human body, it is easier to approach about 
which educational actions Are the best to be applied to combat early obesity. This is a 
literature review, which shows that Physical Education teachers, when adopting 
strategies to combat sedentary lifestyle, contribute in a satisfactory way to the health 
promotion of their students. Considering that exercise, sport and physical fitness 
appear as essential contents in these classes, as in recent years there has been an 
increase in the number of overweight and obese individuals, a greater concern about 
this global scale epidemic that affects many countries Among them Brazil, a disease 
that is already recognized as a public health issue. It was concluded that the school 
has been the best and appropriate place to carry out the necessary intervention to 
these children and adolescent connected to the time they spend in this environment 
on the supervision of physical education teachers. 
 

Key-words: Physical Education; Prevention of Obesity; Child obesity. 
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INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença multifatorial que aflige o mundo inteiro há muito 

tempo, atualmente está alcançando um número preocupante. Pois, o percentual de 

pessoas com excesso de peso superou mais da metade da população brasileira. A 

pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL 2012), do Ministério da Saúde, mostra que 51% da 

população maior de 18 anos estão acima do peso ideal, e em 2006, o índice era de 

43%.  

Embora estes dados sejam baseados na população maior de 18 anos, a 

obesidade infantil é um dos problemas mais importantes que a Saúde Pública enfrenta 

hoje no Brasil e em outros países do mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

considera que, atualmente nos países desenvolvidos, ela seja o principal problema a 

se enfrentar.  

De que forma a educação física pode influenciar na prevenção da obesidade no 

ensino infantil?  

Desta maneira, a escolha do tema foi feita para que possamos abrir um 

pensamento amplo em pessoas próximas, a respeito da necessidade da prevenção 

precoce da obesidade infantil, tentando fazer com que a incidência ou que os 

tratamentos comecem o quanto antes para que se tenham resultados melhores e 

positivos.   

 Objetivo Geral: Informar a importância de se ter estratégias de prevenção, e 

conscientização do público ao todo sobre a realização da atividade física precoce para 

o controle da obesidade infantil, bem como proporcionar instrumentos para a 

promoção da qualidade de vida dentro do ensino na Educação Física na escola 

infantil.   

Objetivos Específicos: Prevenção da obesidade infantil; Promover a 

conscientização quanto a importância das aulas na disciplina de educação física; 

Esclarecer dúvidas sobre o tema abordado a fim de orientar pais e familiares. 

O seguinte trabalho se classifica com uma pesquisa de revisão de literatura 

descritiva, onde foi realizado buscas em artigos científicos publicados na biblioteca 

virtual da saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados que abordavam o tema; 

através das bibliotecas: Literatura Latina Americana e do caribe em ciências da saúde 

(LILACS), Scientifica Eletrônica Library Online (SCIELO), Livros. 
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1. AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Faz parte da educação física movimentos corporais que é o caminho para obter 

os objetivos educacionais dentro do contexto escolar. O movimento pode ser 

entendido na maioria das vezes como as atividades práticas propostas nas aulas de 

educação física, como por exemplos os jogos esportivos, a dança, a ginastica, a 

corrida, entre outros. Observa-se outras possibilidades existentes de trabalho da 

educação física como exemplo o trabalho de prevenção (BRACHT, 1992). 

A importância das aulas de Educação Física Escolar é justificada por ser o 

momento mais propício para o estabelecimento de vínculos fundamentais entre a 

prática regular de atividade física, a alimentação voltada na melhora da saúde como 

um todo (SANTOS, 2007). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) indica a relevância que 

as aulas de Educação Física têm desempenhado como espaços preventivos e de 

combate à obesidade infanto-juvenil. As propostas de movimentação corporal e de 

conhecimento geral sobre saúde dessas aulas condizem com o objetivo primordial da 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) na formação de cidadãos 

conscientes e capazes de garantir seu bem-estar geral (BRASIL, 1996). 

  Mesmo o esporte sendo capaz de influenciar na escolha de uma vida ativa e 

saudável ele não traz como finalidade a educação, o esporte é submetido aos 

objetivos de saúde, moral e valor educativo, porem depende diretamente do professor 

de educação física e seu modo de trabalho para ser efetivo seu meio 

educacional (BELBENOIT, 1976). 

O local mais adequado para uma intervenção da obesidade seria a escola, que 

pode favorecer a promoção do estilo de vida mais ativo e saudável às crianças e 

adolescente que passam a maior parte do seu dia com atividades motoras e 

intelectuais dentro deste ambiente, que ira contribuir para a sua construção de 

identidade e autoimagem (BRACCO et al., 2003). 
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2. OBESIDADE INFANTIL – ETIOLOGIA 

A obesidade é um desvio nutricional importante que está crescendo 

exponencialmente no Brasil e no mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

É caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, que acarreta prejuízos 

à saúde dos indivíduos, de natureza dermatológica, cardiovascular, respiratória, do 

aparelho locomotor, metabólicas, alguns cânceres, entre outros (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000). 

 O sobrepeso e a obesidade são denominações para escalas de peso que estão 

acima do que é considerado saudável para a altura da pessoa (CDC, 2006). Para a 

população adulta, as taxas de sobrepeso e obesidade são determinadas usando-se 

peso e altura para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). Um adulto que tem o 

IMC (Índice de Massa Corporal) entre 25 e 29,9 Kg/m2 é classificado em sobrepeso. 

A obesidade é classificada em subgrupos, sendo que a obesidade Grau I é vista em 

pacientes com IMC (Índice de Massa Corporal ) de 30 a 34,9 Kg/m2; a obesidade 

Grau II é observada em pessoas com IMC (Índice de Massa Corporal) na faixa de 35 

a 39,9 Kg/m2; já pacientes com IMC (Índice de Massa Corporal) maior que 40 Kg/m2 

são classificados em obesidade Grau III (obesos mórbidos) (CDC, 2006; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

Para crianças e adolescentes, as escalas de IMC (Índice de Massa Corporal) 

acima de um peso normal têm classificações diferentes (em risco de sobrepeso e de 

sobrepeso). Estas escalas são definidas em percentuais, utilizando-se as variáveis 

IMC (Índice de Massa Corporal) e idade (CDC, 2006). Depois que o IMC (Índice de 

Massa Corporal) é calculado, este é traçado na planilha de crescimento de IMC (Índice 

de Massa Corporal) para Idade do CDC (para meninas ou meninos) obtendo um 

ranking do percentual (CDC, 2006). O percentual indica a posição relativa do número 

de IMC (Índice de Massa Corporal) da criança. As planilhas de crescimento mostram 

as categorias de classificação do peso usadas para crianças e adolescentes (o baixo 

peso, peso saudável, em risco do sobrepeso e sobrepeso (CDC, 2006). 
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3. IMPORTÂNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA 

PREVENÇÃO OBESIDADE INFANTIL 

A obesidade, na infância, está relacionada a várias complicações, como 

também a uma maior taxa de mortalidade. E, quanto mais tempo o indivíduo se 

mantém obeso, maior é a chance das complicações ocorrerem, assim como mais 

precocemente (SERDULA, et al, 1993). A criança e o adolescente tendem a ficar 

obesos quando sedentários, e a própria obesidade poderá fazê-los ainda mais 

sedentários (JEBB e MOORE, 1999). Hábitos sedentários, como assistir televisão e 

jogar video game, contribuem para uma diminuição do gasto calórico diário. O 

aumento da atividade física, portanto, é uma meta a ser seguida (DENNISON; ERB e 

JENKINS, 2002; EPSTEIN e GOLDFIELD, 1999), acompanhada da diminuição da 

ingestão alimentar (BLUNDELL e KING, 1999). Com a atividade física, o indivíduo 

tende a escolher alimentos menos calóricos (TREMBLAY e DRAPEAU, 1999).  

A taxa de obesidade em crianças que assistem menos de 1 hora diária é de 

10% (CRESPO; et al, 2001), enquanto que o hábito de persistir por 3, 4, 5 ou mais 

horas por dia vendo televisão está associado a uma prevalência de cerca de 25%, 

27% e 35%, respectivamente (FAITH; et al, 2001). A televisão ocupa horas vagas em 

que a criança poderia estar realizando outras atividades. A criança frequentemente 

come na frente da televisão, e grande parte das propagandas oferecem alimentos não 

nutritivos e ricos em calorias (BLUNDELL e KING, 1999; SALBE; et al, 2002; 

GRUNDY; et al, 1999). 

Os pais exercem uma forte influência sobre a ingestão de alimentos pelas 

crianças. Entretanto, quanto mais os pais insistem no consumo de certos alimentos, 

menor a probabilidade de que elas os consumam. Da mesma forma, a restrição por 

parte dos pais pode ter efeito deletério. Na primeira infância, recomenda-se que os 

pais forneçam às crianças refeições e lanches saudáveis, balanceados, com 

nutrientes adequados e que permitam às crianças escolher a qualidade e a quantidade 

que elas desejam comer desses alimentos saudáveis (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS; 1998 e OLIVERIA; et al 1992). 

Em relação à atividade física, geralmente a criança obesa é pouco hábil no 

esporte, não se destacando. Para a atividade física sistemática, deve-se realizar uma 

avaliação clínica criteriosa (MEYER, 1999). No entanto, a ginástica formal, feita em 

academia, a menos que muito apreciada pelo sujeito, dificilmente é tolerada por um 
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longo período, porque é um processo repetitivo, pouco lúdico e artificial no sentido de 

que os movimentos realizados não fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas. 

Além disso, existe a dificuldade dos pais e/ou responsáveis de levarem as crianças 

em atividades sistemáticas, tanto pelo custo como pelo deslocamento. Portanto, deve-

se ter ideias criativas para aumentar a atividade física (MAFFEIS; et al, 1993; PRATT;  

MACERA e BLANTON, 1999). O fato de mudar de atividade, mesmo que ela ainda 

seja sedentária, já ocasiona aumento de gasto energético e, especialmente, mudança 

de comportamento, de não ficar inerte, por horas, numa só atividade sedentária, como 

se fosse um vício (CRESPO; et al, 2001).  

Os programas devem estimular a atividade física espontânea, além de avaliar 

se, no final de um programa de prática desportiva intensa, foi incorporada uma 

mudança no estilo de vida da criança. A criança deve ser motivada a manter-se ativa, 

e essa prática deve ser incorporada preferencialmente por toda a família (BAR-OR, 

2003). 

As iniciativas de prevenção primordial e primária são as mais eficazes, 

provavelmente se forem iniciadas antes da idade escolar e mantidas durante a 

infância e a adolescência. Deve haver um esforço significativo no sentido de direcioná-

las à prevenção da obesidade já na primeira década de vida. A política da escola pode 

promover ou desencorajar dietas saudáveis e atividade física (SAHOTA; et al, 2001; 

DIPIETRO, 1999; ESCRIVÃO, 2000). É muito importante que seja incorporado ao 

currículo formal das escolas, em diferentes séries, o estudo de nutrição e hábitos de 

vida saudável, pois neste local e momento é que pode começar o interesse, o 

entendimento e mesmo a mudança dos hábitos dos adultos, por intermédio das 

crianças e dos adolescentes. A maioria das recomendações deve ser seguida por toda 

a família, sendo os indivíduos obesos ou não (WILLIAMS; GULLI e DECKELBAUM, 

2001; DIETZ e CHILDHOOD, 1999; BIRCH, 2002; BELLIZZI e DIETZ, 1999; DIETZ,  

2002). 

Em nosso meio, a obesidade infantil é um sério problema de saúde pública, que 

vem aumentando em todas as camadas sociais da população brasileira. É um sério 

agravo para a saúde atual e futura dos indivíduos. Prevenir a obesidade infantil 

significa diminuir, de uma forma racional e menos onerosa, a incidência de doenças 

crônico-degenerativas. A escola é um local importante onde esse trabalho de 

prevenção pode ser realizado, pois as crianças fazem pelo menos uma refeição nas 
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escolas, possibilitando um trabalho de educação nutricional, além de também 

proporcionar aumento da atividade física (SAHOTA; et al 2001). 

Para alcançar uma alimentação saudável, além de fornecer informações 

corretas sobre alimentação e saúde (promoção), é preciso evitar que informações 

incorretas e contraditórias alcancem indivíduos (proteção) e, ao mesmo tempo, 

propiciar a esses indivíduos condições que tornem factíveis a adoção das orientações 

que recebem (apoio).  

A promoção da atividade física, tanto em nível populacional (LAKKA; 

BOUCHARD, 2005) como clínico (THOMPSON et al., 2007) vem sendo implementada 

para tentar reverter esse quadro que compromete a saúde pública de diversos países, 

incluindo o Brasil. Os programas escolares em educação em saúde são, no momento, 

a estratégia mais eficaz para reduzir problemas de saúde pública crônica relacionados 

com estilo de vida sedentário e padrão alimentar errôneo, embora mais estudos sejam 

necessários (JACOB; 2002). 

É importante o professor de Educação Física ter conhecimento sobre as 

diferentes fases de desenvolvimento humano ao longo da vida, as faixas etárias 

predominantes de ocorrência e suas características, como as 85 do desenvolvimento 

cognitivo – sensório-motor (de zero a 2 anos), pré- operatório (de 2 a 7 anos), 

operatório-concreto (de 7 a 12 anos) e operatório formal (a partir de 12 anos), 

crescimento físico-pré-natal (da concepção ao nascimento), primeira infância (do 

nascimento aos 2 anos), infância (de 2 a 10 anos), adolescência (de 10 a 20 anos), 

adulto jovem (de 20 a 40 anos), meia-idade (de 40 a 60 anos) e idade terciária (acima 

de 60 anos), e desenvolvimento motor-movimentos reflexos (de 4 meses intrauterino 

a 1 ano), movimentos rudimentares (de 1 a 2 anos), movimentos fundamentais (de 2 

a 7 anos) e movimentos esportivos (acima de 7 anos) (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

Este profissional deve estar inserido e trabalhando de forma interdisciplinar, em todos 

os níveis de complexidade de atenção à saúde e nas diferentes etapas ou ciclos de 

vida. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os processos que procuram compreender e prevenir a obesidade, no contexto 

pesquisado, necessitam otimização visando a prevenção, que deve ser desenvolvida 

de forma conjunta entre escola, família e comunidade social, com planejamentos e 

ações interdisciplinares. 

Há necessidade da escola enriquecer suas intervenções a esse aspecto, de 

modo a contemplar com mais efetividade as aulas Educação e a Saúde. Em especial, 

a intervenção do professor de Educação Física em parceria com outros profissionais, 

deve desenvolver programas e ações com o objetivo de incentivar o estilo de vida 

saudável e ativo, motivando seus alunos à vivência de posturas e atitudes positivas 

em favor de sua saúde.  

Enfatizamos a necessidade de mais estudos sobre o tema, avaliando outras 

realidades e, da mesma forma, chamamos atenção das entidades governamentais, 

para o desencadeamento de políticas públicas para promoção da saúde e prevenção 

de doenças atreladas à obesidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

4. REFERÊNCIAS 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Obesity in Children. Pediatric Nutrition 
Handbook. Illinois: AAP; 1998. p. 423-58. 

BAR-OR O. A epidemia de obesidade juvenil: a atividade física é relevante? Gatorade 
Sports Science Institute. 2003;38. 

BELLIZZI M. C., DIETZ W. H. Workshop on childhood obesity: summary of the 
discussion. Am J Clin Nutr. 1999; 70(1):S173-5. 

BELBENOIT, G. O desporto na escola. Lisboa: Estampa, 1976. 

BIRCH L. L. Childhood Overweight: family environmental factors. In: CHEN C., DIETZ 
W. H., editors. Obesity in Childhood and Adolescence. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2002. p. 161-76. 

BLUNDELL J. E., KING N. A. Physical activity and regulation of food intake: current 
evidence. Med Sci Sports Exerc. 1999; 31(11 Suppl):S573-83.  

BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF,23 dez. 1996. 

BRACCO, M. M., et al. Atividade física na infância e adolescência: na saúde pública. 
Revista de Ciências Medicas, Campinas, v. 12 n.1, p. 89-97, 2003. 

CRESPO C. J., et al. Television watching, energy intake, and obesity in US children: 
results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. 
Arch Pediatr Adolesc Med. 2001; 155(3):360-5. 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION – CDC. Overweight and 
obesity: defining Overweight and Obesity, 2006. 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION – CDC. About BMI for 
Children and Teens, 2006. 

DENNISON B. A., ERB T. A., JENKINS P. L. Television viewing and television in 
bedroom associated with overweight risk among low-income preschool children. 
Pediatrics. 2002; 109(6):1028-35. 

DIETZ W. H. Childhood obesity. In: SHILS M. E, editor. Modern Nutrition in Health 
and Disease. Baltimore: Williams & Williams; 1999. p. 1071-80. 

DIETZ W. H. Policy and environmental changes related to the prevention and 
treatment of childhood and adolescent obesity. In: CHEN C., DIETZ W. H., editors. 
Obesity in Childhood and Adolescence. Philadelphia: Lippincott Williams e Wilkins, 
2002. p. 273-86. 



 

 

 

16 

DIPIETRO L. Physical activity in the prevention of obesity: current evidence and 
research issues. Med Sci Sports Exerc. 1999; 31(11 Suppl):S542-6 

EPSTEIN L. H., GOLDFIELD G. S. Physical activity in the treatment of childhood 
overweight and obesity: current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc. 
1999; 31(11 Suppl):S553-9. 

ESCRIVÃO M. A. M. S., et al. Obesidade exógena na infância. J Pediatr (Rio J). 2000; 
76(Supl 3):S305-10. 

FAITH M. S., et al. Effects of contingent television on physical activity and television 
viewing in obese children. Pediatrics 2001; 107(5): 1043-8. 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: 
bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: Ed. Phorte, 2005. 

GRUNDY S. M., et al. Physical activity in the prevention and treatment of obesity and 
its comorbidities: evidence report of independent panel to assess the role of physical 
activity in the treatment of obesity and its comorbidities. Med Sci Sports Exerc. 1999; 
31(11): 1493-500. 

JACOB A. School programs. In: Chen C, Dietz WH, editors. Obesity in Childhood 
and Adolescence. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. p. 257-72. 

JEBB S. A., MOORE M. S. Contribution of a sedentary lifestyle and inactivity to the 
etiology of overweight and obesity: current evidence and research issues. Med Sci 
Sports Exerc. 1999; 31(11 Suppl):S534-41. 

LAKKA, T. A.; BOUCHARD, C. Physical activity, obesity and cardiovascular diseases. 
Handb Exp Pharmacol, n. 170, p. 137-63, 2005. 

MEYER F. Avaliação da saúde e aptidão física para recomendação de exercicício em 
pediatria. Rev Bras Med Esporte. 1999; 5(1): 24-6. 

MAFFEIS C., et al. Energy expenditure during walking and running in obese and 
nonobese prepubertal children. J Pediatr. 1993; 123(2):193-9.  

Obesidade infantil: como podemos ser eficazes? Dispinivel em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&&pid=S0021-75572004000400004. 
Acessado em 30 de Abril de 2017. 

OLIVERIA S. A., et al. Parent-child relationships in nutrient intake: the Framingham 
Childrens Study. Am J Clin Nutr. 1992;56(3):593-8. 

PRATT M., MACERA C. A., BLANTON C. Levels of physical activity and inactivity in 
children and adults in the United States: current evidence and research issues. Med 
Sci Sports Exerc. 1999; 31(11 Suppl):S526-33. 

SERDULA M. K., et al. Do obese children become obese adults? A review of the 
literature. Prev Med. 1993;22(2):167-77. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&&pid=S0021-75572004000400004


 

 

 

17 

SALBE A. D., et al. Assessing risk factors for obesity between childhood and 
adolescence: II. Energy metabolism and physical activity. Pediatrics. 2002; 
110(2):307-14. 

SANTOS, C. G. J. Atividade física e dieta como meios preventivos da obesidade 
infantil, Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo 
v.4, n.20, p.93-101, Mar./Abr. 2010. ISSN 1981-9919. 
 
SAHOTA P., et al. Evaluation of implementation and effect of primary school based 
intervention to reduce risk factors for obesity. BMJ. 2001;323:1-4. 

TREMBLAY A., DRAPEAU V. Physical activity and preference for selected 
macronutrients. Med Sci Sports Exerc. 1999; 31(11 Suppl):S584-9. 

THOMPSON, W. G. et al. Treatment of obesity. Mayo Clin Proc, n. 82, v. 1, p. 93-
101; quiz 101-2, 2007. 

WILLIAMS C. L., GULLI M. T., DECKELBAUM R. J. Prevention and treatment of 
childhood obesity. Curr Atheroscler Rep. 2001; 3(6):486-97. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity: preventing and managing the global 
epidemic. Report of a WHO Consultation on Obesity. World Health Organ Tech Rep 
Ser 2000; 894:i-xii,1-253. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Body mass index classification. Geneva: 
WHO; 2006. 

QUADRO DE AVALIAÇÃO 

Critérios   Comentários Vale  Nota  

 
 
 

Atividade 1 devidamente corrigida 
conforme feedback da tutoria, respeita as 

regras ortogramaticais, citação e 
formatação correta de acordo com as 

normas da ABNT. 

Apresentou todas as correções 
solicitadas pelo tutor 

Sim: 02 
 
Parcialmente:01 
 
Não: 0 

2 

O texto apresenta estrutura lógica  
e linguagem adequada 
(impessoal) . Respeita as regras 
ortogramaticais, citação , 
formatação correta de acordo com 
a ABNT. 

Sim: 02 
 
Parcialmente:01 
 
Não: 0 

2 

Capítulos 2 e 3 apresentam revisão de 
forma aprofundada e fundamentada em 
teorias importantes e pertinentes ao tema, 
respeitam as regras ortogramaticais, 
citação e formatação correta de acordo com 
as normas da ABNT. 

Pesquisa aprofundada e coerente 
conforme o tema escolhido . 
Apresentou equilíbrio entre o 
número de páginas dos dois 
capítulos. 

Sim: 03 
 
Parcialmente: 02 
 
Menos de duas pág: 0 

0 

Apresentou citações de acordo 
com as normas da ABNT em todos 
os capítulos, evitando citações 
diretas longas e apresentando 
fontes confiáveis (Artigos, 
dissertações e livros). 

Sim: 01 
 
Não: 0 

1 

Referências contemplam todas as obras e 
autores que foram citados no trabalho, 
atendendo à formatação da ABNT. 

Apresentou as Referências de 
acordo com as normas da ABNT. 

Sim: 01 
 
Não: 0 

1 
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Todas as citações do texto estão 
nas Referências, e todas as obras 
referencidas foram citadas no 
trabalho. 

Sim: 01 
 
Não apresentou: 0 

1 
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