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INTRODUÇÃO
A prevalência da obesidade em crianças e adolescentes tem aumentado
em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, o que está fortemente
relacionado a mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares. A escola
aparece como um espaço privilegiado nesse sentido para o desenvolvimento
de ações e contribuindo em condições de saúde e de estado nutricional das
crianças. Sendo um setor estratégico para a concretização de iniciativas de
promoção da saúde, como o conceito da “Escola Promotora da Saúde”, que
incentiva o desenvolvimento humano saudável e as relações construtivas e
harmônicas (BIZZO MLG, LEDER L., 2005).
1.

OBJETIVO GERAL:

O objetivo do projeto é promover hábitos alimentares saudáveis dentro e
fora do ambiente escolar, com turmas de Educação Infantil e as turmas de
quintos anos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
1.1

OBJETIVO ESPECIFICO:
 Promover
a
alimentação
saudável
na
merenda
escolar;
Levar os alunos a perceber a horta como um espaço vivo,
proporcionando uma produção sustentável e fonte de alimentação
saudável;
 Proporcionar a degustação de pratos saudáveis (frutas, verduras e
legumes) apresentados de forma diferenciada.

2.

METODOLOGIA

2.1

Onde o projeto foi realizado?

O projeto foi realizado nos grupos da educação infantil e nas turmas de
quintos anos de todas as escolas do Município, 3 escolas da área rural e 2
escolas da área urbana, sendo uma delas a Creche.
2.2

Quais os beneficiários?
Alunos das turmas de quintos anos e educação infantil.

2.3

Quando o projeto foi iniciado? Ele ainda está sendo realizado?

O projeto teve inicio no segundo semestre de 2011 até o primeiro
semestre de 2012. Tendo em vista o ótimo resultado continua sendo realizado
no ano de 2013 e com aceitação dos alunos.
2.4

Quais os equipamentos, materiais e recursos utilizados?

Banner da pirâmide alimentar para crianças, Material didático (livro
didático e frutas em EVA), Alimentos da merenda escolar utilizados na
preparação do sanduíche natural e espetinho de frutas.
2.5
Quais os profissionais e setores envolvidos? Foram realizadas
parcerias, quais?
Foram envolvidos profissionais do setor de educação (professores,
merendeiras e nutricionista) e feito uma parceria com o Centro de Referência
em Desenvolvimento Sustentável – CRDS.
2.6

E as ações/ atividades do projeto? Como foram realizadas?
O planejamento das atividades e assuntos a serem trabalhados com
base no material didático utilizado pelas escolas. Especificamente nas turmas
de quinto ano e educação infantil, onde disponibilizavam de conteúdos
referentes à alimentação, a nutricionista e os professores planejaram em
conjunto;
Após o estudo, a nutricionista realizou uma aula prática com as turmas
de quinto ano e grupos de educação infantil. No quinto ano, houve a exposição
da Pirâmide Alimentar e explanação sobre os grupos alimentares e seus
benefícios. A nutricionista elaborou alguns pratos para serem degustados nos
encontros, sendo que cada turma degustou um prato diferente, brigadeiro de
mandioca, bolo de beterraba com cenoura ou sanduíche natural. Todos os
pratos tiveram uma boa aceitação, porém, o sanduíche natural destacou-se,
pela praticidade do preparo, pelo colorido e pela qualidade nutricional. Devido a
esses fatores, o mesmo foi introduzido no cardápio das escolas da rede
municipal a partir de 2012.
Nos grupos de educação infantil depois de realizarem as atividades do
livro didático, os alunos elaboraram 2 pratos, o saudável e não saudável,
utilizando figuras de alimentos feitas em EVA. Após a explicação da
nutricionista sobre os alimentos que compunham cada prato e seus benefícios,
as crianças compreenderam a importância de consumir alimentos saudáveis.
Para finalizar essa aula a nutricionista, com o auxilio das crianças, preparou um
espetinho de frutas, o qual foi degustado por todos os alunos.
Cabe salientar que a grande maioria desses alunos quando foram
questionados se gostariam de comer essas frutas, responderam que não
gostavam, porém, na medida em que os espetinhos foram sendo montados, o
interesse deles crescia. A apresentação do prato foi o diferencial para que

todos experimentassem as frutas. As turmas de educação infantil das escolas
da área rural realizaram essa atividade em parceria com o Centro de
Referência em Desenvolvimento Sustentável – CRDS. Durante a visita ao
CRDS, a nutricionista ministrou a aula sobre o prato saudável e não saudável e
explorou a pirâmide alimentar da mesma forma que havia realizado nos grupos
de educação infantil das escolas da cidade. Como o CRDS oferece uma
estrutura diferenciada, as crianças visitaram a horta, receberam orientações
sobre o plantio e a colheita das verduras e legumes disponíveis na época. As
crianças colheram alface, cenoura e beterraba na horta, levaram até a cozinha
para a confecção do prato. Cada criança teve a oportunidade de montar o seu
próprio sanduíche, além do sanduíche natural, foi elaborada uma salada de
frutas, tendo a participação das crianças na identificação e caracterização das
frutas.
3.

RESULTADOS

3.1

Quais foram os resultados obtidos?
Durante a execução do projeto várias situações positivas foram
observadas. Entre elas podemos destacar o consumo de frutas pelos grupos
da Educação Infantil, a introdução do sanduíche natural do cardápio das
escolas do município e a aceitabilidade na introdução de novos pratos no
cardápio. Entretanto algumas dificuldades foram percebidas, há resistência das
crianças em aceitar novos pratos que lhes eram apresentados. Por isso a
metodologia de inovar na apresentação dos pratos foi utilizada, o que fez a
diferença durante o teste de aceitabilidade. Um mesmo prato apresentado de
uma maneira tradicional teve pouca aceitação do que quando apresentado de
maneira inovadora. Outro caso a ser citado é o das frutas, quando oferecidas
individualmente para as crianças da Educação Infantil elas tinham uma maior
resistência em aceitar ou experimentar, muitas diziam que não gostavam e não
queriam. Quando as mesmas foram oferecidas em forma de espetinho de
frutas, todas as crianças aceitaram e experimentaram todos os tipos de frutas.
3.2

As atividades atenderam aos objetivos previstos?
O objetivo geral desse projeto foi atingido, com o aumento do consumo
de legumes, frutas e verduras pelos alunos e também a introdução de pratos
mais saudáveis no cardápio escolar.
4.
4.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quais as conclusões encontradas?
Levou aos alunos não simplesmente há mudanças nos hábitos
alimentares, mas também a informação e o trabalho pedagógico enfatizando
hábitos de vida saudáveis.

4.2

Se o projeto fosse recomeçado, algo seria feito de outra forma?
Desenvolver as atividades com todos os níveis de ensino,
proporcionando mais experiências com o plantio, colheita e consumo de
produtos saudáveis.
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