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1. INTRODUÇÃO
A alimentação adequada é um direito fundamental do ser
humano, sendo inerentes à dignidade da pessoa humana e indispensável à
realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder
público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e
garantir a segurança alimentar e nutricional da população.
Segundo a Resolução do FNDE nº 38/2009, compete ao Ministério da
Educação propor ações educativas que perpassem pelo currículo escolar,
abordando o tema alimentação e nutrição e a inclusão da educação alimentar e
nutricional no processo de ensino e aprendizagem dentro da perspectiva do
desenvolvimento de práticas saudáveis e da segurança alimentar e nutricional.
Visando atender os princípios do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, cabe ao município, por meio de sua Secretaria de Educação, executar o
programa de alimentação escolar e as ações de educação alimentar e nutricional, a
todos os alunos matriculados na rede municipal.
Diante da importância da alimentação escolar e a influência da escola
na vida do aluno, justifica-se este trabalho, tendo em vista que o mesmo poderá
contribuir com informações e oportunizar a promoção de hábitos alimentares
saudáveis para a comunidade escolar.
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Elaborar um plano municipal para melhor execução das ações que
objetivam estimular a prática e escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para
a aprendizagem, o estado de saúde e a qualidade de vida do escolar.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar visitas com os alunos nas propriedades rurais.
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- Realizar palestras sobre alimentação saudável para alunos, pais e professores.
- Organizar os espaços escolares para a construção de hortas pedagógicas.
- Incentivar que os dados da avaliação nutricional sejam trabalhados na escola.
- Ampliar o projeto self-service para as escolas que ainda não aderiram.
- Adquirir equipamentos adequados para garantir a qualidade da alimentação.
- Incentivar o uso dos utensílios adequados.
- Incentivar que cada escola elabore o seu plano de trabalho em relação à educação
alimentar, optando pelas ações a serem priorizadas conforme a necessidade da
escola.
3. METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido em todas as unidades escolares da rede
pública municipal de Concórdia/SC. A rede conta com 18 Centros de Educação
Infantil e 34 escolas de Ensino Fundamental, totalizando 8514 alunos atendidos.
A partir da formação do CECANE/SC realizada no município de
Concórdia, em 2010, para os agentes envolvidos na alimentação escolar, foi
elaborado inicialmente um plano municipal para melhorar a execução das ações que
estimulam a prática e escolhas alimentares saudáveis. Em janeiro de 2011,
reuniram-se os profissionais que participaram da capacitação e foram traçadas
ações a serem desenvolvidas, quais foram apresentadas aos gestores escolares no
início do ano letivo. Posteriormente, cada unidade escolar elaborou o seu projeto
com as ações que seriam desenvolvidas em relação à Educação Alimentar e
Nutricional. O plano municipal continua sendo aplicado até o presente momento.
Para a execução das ações foram necessários recursos materiais e
financeiros. Os materiais adquiridos foram: garfo, faca e balcão térmico. Utilização
de ônibus para o transporte dos alunos e recursos financeiros da Secretaria
Municipal da Educação foram transferidos às escolas para a construção e
manutenção de hortas. Os recursos humanos foram profissionais da Secretaria
Municipal de Educação envolvidos no planejamento e orientações; direção escolar e
professores na execução do projeto na escola; e parcerias com os agricultores e
agroindústrias familiares para receber em sua propriedade e explanar aos alunos
como são cultivados e produzidos os alimentos.
Cada unidade escolar optou por 2 a 3 ações a serem desenvolvidas no
ambiente escolar, muitas atividades foram realizadas, como visita a propriedades
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rurais para os alunos conhecer na prática o processo da agricultura familiar;
organização dos espaços existentes para a construção de horta pedagógica onde o
aluno aprende a ter cuidado com o meio ambiente e a cultivar hortaliças; palestras
com a nutricionista complementando o trabalho do professor; reaproveitamento do
lixo orgânico como fonte de adubo; realização de avaliação nutricional e melhor uso
dos dados, e em casos de distúrbios nutricionais encaminhamento para a
Nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde; incentivo ao uso dos utensílios
adequados como o garfo e a faca nas escolas que faziam o uso exclusivo da colher;
realização de oficinas culinárias com a preparação de bolos saudáveis e salada de
frutas; brincadeiras na educação infantil onde os olhos da criança são vendados e
deve descobrir qual é o alimento posto em sua mão através do cheiro e formato.
Como iniciativa obteve-se a formação uma peça de teatro sobre a alimentação
saudável que posteriormente foi apresentado às Agentes de Alimentação e Nutrição
em capacitações e projetos de hortas suspensas utilizando material reciclável.
4. RESULTADOS
O conjunto de ações desenvolvidas resultou em alunos mais
conscientes quanto à alimentação saudável e maior aceitabilidade da alimentação
escolar, principalmente dos alimentos oriundos da agricultura familiar e verduras. As
atividades desenvolvidas foram além dos objetivos previstos, como capacitação aos
professores sobre nutrição, criação da Lei Municipal Nº 4.361/2011, constituindo a
Semana Municipal da Alimentação Saudável a ser realizada, anualmente, na
semana do dia 16 de Outubro e em 2012, ocorreu a primeira semana de exposição
de trabalhos de Educação Nutricional na entrada da Prefeitura.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente estudo revelam grande avanço nas ações
desenvolvidas pelos profissionais de educação. Evidenciou-se maior aceitabilidade e
adesão da alimentação escolar por parte dos alunos. Conclui-se que a formação de
bons hábitos alimentares no aluno é essencial, pois são levados para a vida toda.
Sendo assim, cabe à escola, constantemente realizar trabalhos de conscientização
sobre a importância da alimentação saudável, contribuindo desta forma na qualidade
de vida da comunidade escolar.
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