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1. INTRODUÇÃO
A infância e adolescência são marcadas pelo desenvolvimento psicológico, cognitivo
e pelo crescimento. Essas fases da vida requerem cuidados na alimentação, pois
crianças e jovens mal orientados acabam por consumir alimentos de baixa qualidade
nutricional, podendo acarretar patologias como a obesidade infantil, dislipidemias,
hipertensão arterial, diabetes mellitus, entre outras.
O trabalho de educação nutricional na escola amplia a capacidade dos alunos na
escolha dos alimentos, aumentam o seu poder sobre a própria saúde e
parafraseando Jorge e Peres (2004), a educação nutricional é essencial e deve
basear- se em um processo ativo, lúdico e interativo, onde educar consiste em
ensinar e treinar, motivando as trocas entre o aluno e o nutricionista/educador por
meio de palavras de fácil compreensão, aliada a um ambiente favorável ao
aprendizado.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Implantar e avaliar a intervenção nutricional de caráter educativo na rede municipal
de ensino de Rio das Antas - SC.

2.2 Objetivos Específicos
Realizar e registrar a avaliação antropométrica dos alunos da rede municipal de
ensino de Rio das Antas;
Realizar trabalhos de educação nutricional com os alunos da rede municipal de
ensino de Rio das Antas;
Analisar as mudanças de comportamento e os conhecimentos após a intervenção
educativa.
3. METODOLOGIA
O projeto está sendo realizado em 100% dos alunos da rede municipal de ensino de
Rio das Antas - SC, sendo 02 (duas) Escolas de Ensino Fundamental, sendo 01
(uma) na cidade e outra no Distrito de Ipoméia e 02 (dois) Centros de Educação
Infantil, sendo 01 (uma) na cidade e outro no Distrito de Ipoméia.
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Os beneficiários são alunos de 3 a 11 anos, totalizando 620 (seiscentos e vinte), no
Ensino Fundamental, de 1º ao 7º ano, em 34 (trinta e quatro) turmas e 306
(trezentos e seis) crianças de Educação Infantil, em 18 (dezoito) turmas.
O Projeto teve início em 11de fevereiro de 2013 e está previsto para terminar em 22
de dezembro de 2013.
3.1 Equipamentos e Materiais
Equipamentos: computador, impressora, balança, lousa digital, data show,
notebook, aparelho de CD.
Materiais: sulfite, fita métrica, lápis de cor, livros de histórias, CDs de músicas.

3.2 Profissionais, Setores Envolvidos e Parcerias
05 Diretores, 06 Coordenadores Pedagógicos, 61 Professores, 01 Nutricionista, 04
Merendeiras, 04 Auxiliares de Merendeiras, Secretária Municipal de Educação e
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
3.3 Desenvolvimento das Atividades do Projeto
O Projeto está sendo realizado em três etapas. A primeira etapa refere-se à
obtenção dos dados antes da intervenção educacional, propiciando um diagnóstico
inicial da população, com o apoio dos professores de Educação Física são
realizadas e registradas a avaliação antropométrica; a segunda é a ação educativa,
chamada aqui intervenção nutricional educativa, onde são realizadas atividades de
orientação nutricional geral e consiste em aulas de nutrição utilizada em classe
compreendendo uma dinâmica de troca de ideias e experiências onde os alunos
interagem entre si e com o nutricionista/educador. Os temas desenvolvidos durante
a ação educativa são os seguintes: importância da alimentação para a saúde das
crianças e jovens e o autocuidado em nutrição. Está sendo adequado o conteúdo
proposto aos interesses dos alunos.
4. RESULTADOS
Após a ação educativa, o projeto entrou na fase de avaliar as mudanças de
comportamento e a percepção dos alunos sobre a importância de bons hábitos
alimentares para a saúde e foi observado melhoria na aceitação de alimentos ricos
nutricionalmente, que antes eram rejeitados pelos alunos e o interesse dos alunos
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em aprender mais sobre hábitos saudáveis e nutrição, promovendo avanços e
melhorias no programa de alimentação escolar.
O projeto vem atendendo com êxito os objetivos propostos, e tem como proposta
tornar-se um projeto contínuo no âmbito na rede Municipal de Rio das Antas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto não é um modelo de atuação com um fim em si mesmo, mas um meio de
mudar comportamentos frente ao Programa de Alimentação Escolar. A estratégia de
intervenção educativa amplia os conhecimentos dos alunos e da mesma maneira, o
projeto aponta os aspectos epidemiológicos e da transição nutricional enfatizando a
importância da educação nutricional como estratégia para garantir uma vida
saudável.
O processo de mudança somente será possível através da adoção de estratégias de
educação nutricional que considerem esses aspectos em sua abordagem. Assim, ao
se apresentar o autocuidado em nutrição como uma proposta de promoção da
saúde, o seu conceito é fundamentado na identificação dos bons hábitos alimentares
e de seus determinantes e nas características da população-alvo.
Pode-se observar que o tempo destinado para a avaliação antropométrica foi pouco,
e poderia ser programado de outra forma, fazendo uso de um cronograma com as
datas pré-definidas e havendo necessidade de estender palestras para a família.
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