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DESPERTAR PARA A VIDA: ENCANTAR E APREENDER A CRESCER.

Este trabalho apresenta um breve relato das ações da Secretaria Municipal da
Educação e da Saúde no combate a obesidade infantil, bem como, na identificação de
questões que possam vir atrapalhar o rendimento escolar e comprometer o
desenvolvimento integral do educando. A parceria feita entre as secretarias, bem
como, com a Epagri, trouxeram novas perspectivas acerca da alimentação e da saúde
dos escolares.
O objetivo geral do projeto consiste em promover a qualidade de vida e a
cidadania no âmbito escolar, bem como, reduzir os riscos á saúde e fortalecer o
desenvolvimento humano integral. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação
de Tunápolis, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, iniciou no ano de
2011 o projeto denominado Despertar para a vida, onde foram feitas avaliações
antropométrica, aferição da pressão arterial, acuidade visual, em todos os alunos da
rede municipal de ensino de Tunápolis. O projeto contempla os seguintes objetivos
específicos:
Promover a educação alimentar em toda a comunidade escolar;
Introduzir novos alimentos no cardápio da merenda escolar;
Valorizar os produtos da agricultura familiar;
Estimular escolares e pais para o consumo de frutas, legumes, hortaliças e
alimentos integrais;
Fortalecer a produção de alimentos na horta escolar da escola integral;
Capacitar manipuladores da merenda escolar para aproveitamento integral de
alimentos, bem como, a confecção de alimentos com utilização de
ingredientes integrais;
Reduzir os riscos alimentares á saúde.
O projeto vem sendo realizado todos os anos entre março e novembro.
Inicialmente são aferidos os dados antropométricos (peso e altura) dos alunos para o
calculo e diagnostico do Índice de Massa Corporal (IMC), logo após faz-se a aferição
da pressão arterial e em seguida acuidade visual, com as enfermeiras, após o
tabulamento dos dados, os resultados são repassados aos pais, que recebem
instruções sobre cuidados com a saúde do escolar, através de palestras. Os alunos
com alterações são encaminhados para nutricionista do posto de saúde e para novos
exames com os profissionais do posto de saúde.
Identificou-se em 2011 que 38% de alunos estavam acima do peso ideal, e 6%
estavam com a pressão arterial alterada, num total de 415 alunos. Para o ano de
2012, a nutricionista responsável pela merenda escolar, implantou alimentos integrais
(pães e trigo), e cardápios nutricionalmente balanceados, rico em frutas e verduras, a
maioria, vindos da agricultura familiar. Além disso, foram realizadas palestras com pais
e alunos, capacitação dos(as) manipuladores(as) de alimentos com a Epagri,
abordando a importância de uma alimentação saudável, bem como, novas práticas e
técnicas no preparo de alimentos. A participação da equipe multidisciplinar
(nutricionista, psicóloga, professores de educação física e pedagogos), fortaleceu o
trabalho da educação alimentar. Dessa forma atendeu-se 250 pais e 432 alunos com
projeto em 2012. Os índices de obesidade em 2012 mantiveram-se em 38%, embora
que a população geral não é a mesma.

Nossa maior dificuldade no início do projeto foi a conscientização dos pais
sobre a importância de uma vida saudável, com alimentação balanceada e atividades
físicas, até porque a maioria acredita que a alimentação deve ser abundante. Esse
desafio foi superado na medida em que as crianças foram se conscientizando e
repassando aos pais a importância de uma alimentação saudável. Como o projeto é
rediscutido a cada ano, procuramos sempre inovar, mas as diretrizes gerais são
mantidas. Para o ano de 2013 mudou-se a metodologia do encaminhamento, onde a
família esta presente desde o início do projeto, o que permite o envolvimento da
família no decorrer do projeto. Espera-se assim, reduzir os índices de obesidade nos
escolares.
Conclui-se que o projeto vem gerando efeitos positivos na medida em que toda
comunidade escolar tem ciência da importância de uma alimentação saudável, além
disso, práticas interdisciplinares complementam as ações. Com o trabalho de palestras
e atividades educativas se percebe um aumento de consumo de produtos integrais e
de verduras, com boa aceitação nos testes de aceitabilidade. Enfim, mesmo que os
dados de 2011 e 2012 sejam parecidos, a equipe acredita que o trabalho foi positivo
na medida em que evita o aumento dos índices de obesidade e fortalece hábitos
saudáveis em toda a comunidade escolar.

