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Trombudo Central/2013

O tema abordado nesta experiência que foi realizada na rede Pública Municipal de
Trombudo Central, em todos

os Centros de Educação Infantil e de Educação

Básica, envolvendo escolares, refere-se as práticas pedagógicas diferenciadas com
enfoque na alimentação e demais ações coletivas envolvendo toda a comunidade
escolar. Teve como principal motivação a necessidade de melhorar a qualidade de
vida, promover a saúde e garantir uma melhor aceitabilidade da Alimentação
Escolar. Os principais objetivos traçados foram a melhoria da qualidade de vida
das crianças/escolares; o auxílio na formação de bons hábitos alimentares desde a
infância; promoção saúde da crianças/escolares; garantia de melhor aceitabilidade
da Alimentação Escolar; estimulo a reflexão e o entendimento sobre o tema de
alimentação; alerta sobre a importância e necessidade do cardápio escolar. O
projeto iniciou em 2006 e contou anteriormente com ações desenvolvidas por
Nutricionistas que trabalharam no município. A contratação deste profissional pela
Prefeitura foi em 01 de março de 2006. Este Projeto é realizado nos Centros de
Educação de nosso município e os Beneficiários são os alunos e crianças e suas
respectivas comunidades escolares. As suas ações são replanejadas a cada ano
letivo e constam do Programa de Alimentação Escolar do Município. Os recursos e
materiais utilizados foram os disponíveis na Secretaria Municipal de Educação
como material de expediente e internet. As pessoas/setores envolvidos no
planejamento e na execução do Projeto foram: a Secretaria Municipal de Educação
(SME), a Nutricionista da SME, as gestoras, professoras, merendeiras e escolares.
As principais ações e atividades

do projeto em 2012 foram: avaliação

antropométrica de todos os escolares dos Centros de Educação Básica e após
classificação do IMC (Índice de Massa Corporal), os escolares que estavam acima
ou abaixo do IMC indicado para a idade, a Nutricionista realizou orientações sobre
alimentação adequada, patologias relacionadas à alimentação e, plano alimentar
individualizado. Os pais foram orientados a levarem os filhos ao pediatra que
solicitaram os exames adequados, os quais foram oferecidos pelo SUS, para
posteriormente retornar ao Nutricionista com o resultado dos exames para novas
orientações. Haviam alunos que já estavam em acompanhamento desde 2011.
Alguns pais relataram que está sendo muito bom este acompanhamento, pois assim
conseguem cuidar melhor da saúde de seus filhos, aproveitando para melhorar a

qualidade de vida de toda a família. Foram diagnosticadas algumas patologias, pois
segundo relato dos pais talvez descobrissem somente quando os filhos fossem
apresentar sintomas. Também realizou-se

palestras e ações relacionados à

Alimentação e Nutrição em sala de aula pela nutricionista responsável, nos Centros
de Educação Básicas e Infantil, conforme solicitação de Professoras e Gestoras.
Como destaque salientam-se as seguintes ações e respectivos resultados: (a)
Palestra com a 7ª série do Centro de Educação Básico Erica Hasse, sobre vitaminas
e Sais Minerais, (sua importância, onde são encontrados, excesso e deficiência) e foi
entregue cópia do material para os escolares. Após esta palestra, a Professora
Regente da turma confeccionou com os escolares a tabela periódica, utilizando os
exemplos da palestra; (b) no quarto e quinto ano do Centro de Educação Básico
Eginolf Bell, a convite da Professora Mariany Uhlendorf que estava desenvolvendo o
Projeto Alimentação Saudável, foi trabalhado os 10 passos para uma Alimentação
Saudável, a Pirâmide Alimentar e os exemplos de Porções (que a merendeira
preparou com antecedência). Montamos diversos exemplos de pratos, incluindo os
lanches e o café da manhã. Os escolares ficaram encantados com o trabalho e
como atividade de casa, produziram um texto e um desenho relatando o que
aprenderam. Os trabalhos foram expostos em frente a Prefeitura durante uma
semana. A TV local, RBA gravou uma reportagem com os escolares e Professores,
que pode ser observado na página: http://www.rbatv.com.br/edicao/jornal-regional143/edicao-2403/bloco-6 . Um dos pais escreveu um bilhete de agradecimento ao
Centro de Educação pela oportunidade de aprendizagem do filho. Os escolares
vinham até a Prefeitura acompanhados de familiares para observarem os trabalhos.
Foi uma experiência Positiva; (c) no Centro de Educação Infantil Gente Miúda, os
legumes e verduras são servidos de uma forma atrativa. As merendeiras preparam
bandejas lindas, nutritivas e decoradas com os mais diversos tipos de legumes,
verduras e frutas, uma hora antes do almoço. Os escolares degustam as frutas
legumes e verduras com o incentivo dos Professores. Tudo é cortado em tiras finas
e as crianças tem a opção de escolha. As bandejas voltam vazias. A bandeja em
formato de uma pizza é funcional, e fácil para dividir os petiscos preparados. O
carinho e dedicação das merendeiras é fundamental para o resultado da ação. Este
trabalho é diário, e na semana da criança foi destaque na TV local, RBA, no link:
http://www.rbatv.com.br/noticia-rban/centro-educacional-alia-criatividade-e-boaalimentacao-5322. - Os resultados alcançados vieram ao encontro a efetivação

dos objetivos propostos e a melhoria na qualidade de vida dos escolares. O
projeto tem auxiliado na formação de bons hábitos alimentares, promoção da saúde
dos escolares, garantia de uma melhor aceitabilidade da Alimentação Escolar,
estímulo na reflexão e entendimento sobre o tema de alimentação e da importância
do cardápio escolar, sua necessidade por parte de escolares e profissionais da
educação. Algumas ações precisam ser repensadas e aprimoradas para o êxito
total do projeto, a exemplo de limites da participação de muitos pais nas reuniões e
da continuidade das ações em casa.

Destaca-se especialmente as

parcerias

estabelecidas para realização do Projeto entre: a SME, a Nutricionista da SME, as
gestoras, professoras, merendeiras e escolares e pais.
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