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INTRODUÇÃO: A fase da infância é de extrema importância para a formação
de hábitos, principalmente alimentares. Inserida no contexto familiar, a criança
começa a formar e internalizar os padrões de comportamento alimentar 1. Neste
sentido, a escola é o principal lugar para a consolidação de práticas
alimentares saudáveis em crianças1. Isso porque a maioria das crianças passa
grande parte do tempo na escola. Além disso, o ambiente escolar exerce um
papel fundamental no desenvolvimento psicológico e emocional das crianças, e
pode incluir informações sobre saúde em diferentes disciplinas2. Porém, uma
condição para a construção de programas de promoção da alimentação
saudável, é que eles sejam pautados sobre diagnósticos que direcionem não
só sobre o consumo alimentar, mas sobre a cultura e as condições de vida, de
forma tal que eles possam ser planejados considerando necessidades e
valores da comunidade3. Diante do exposto, o presente estudo procurou
primeiramente investigar os hábitos alimentares e cultura regional, além de
estado nutricional de crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.
Após a identificação da realidade, foi aplicada a educação nutricional aos
alunos através da didática elaborada, a fim de melhorar a qualidade de vida
dos escolares.
OBJETIVOS: Objetivo Geral: O projeto “Educação nutricional nas escolas e
centro de educação infantil”, tem como objetivo estimular os alunos a
desenvolverem atividades sobre alimentação, promovendo a construção do
conhecimento crítico e estimulando um viver mais saudável hoje e no futuro.
Objetivos Específicos: a) Inserir no ambiente escolar uma discussão
fundamentada e contextualizada que estimule pensar e adotar práticas
alimentares e estilos de vida saudáveis; b) Proporcionar fundamentação teórica

básica sobre alimentação, educação alimentar, saber popular e segurança
alimentar e nutricional aos alunos; c) Exercitar os conhecimentos adquiridos
numa perspectiva interdisciplinar e promover, a confecção de material sobre
alimentação saudável.
METODOLOGIA: O projeto consiste em educação nutricional realizada com
escolares do jardim de infância ao quinto ano do ensino fundamental,
envolvendo 5 escolas municipais e 1 centro de educação infantil. Os
educandos vêem sendo beneficiados com este projeto desde a metade do ano
de 2012, o qual se mantém até a presente data através da parceria entre a
secretaria municipal de educação e secretaria municipal de saúde do
município.
Didática proposta para alunos do jardim de infância ao segundo ano do
ensino fundamental: 1º encontro: Pesagem e classificação dos alunos. Após
atividade de colorir os alimentos que julgarem ser bons para a saúde. 2º
encontro: teatro com fantoches. 3º encontro: Jogo de memória de frutas
para colorir e recortar. Abordagem da importância das frutas (uso de
músicas “Verde que te quero verde” Aline Barros). 4º encontro: Elaboração
de uma receita saudável juntamente das crianças. 5º encontro: Gincana que
envolve as provas de montagem do pratinho saudável, batata-quente com
balão, feirinha.
Para alunos do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental propõe-se a
seguinte didática: 1º encontro: Pesagem e classificação das crianças. Após
leitura de história em quadrinhos. Na seqüência construção de texto coletivo
que aborde o tema alimentação. 2º encontro: Explanação de conteúdo
através do uso de uma pirâmide alimentar. Após atividade escrita sobre o
assunto abordado sugerida pelo livro “Aprender Mais” da autora Déborah
Pádua Mello Neves. 3º encontro: Visualização do documentário “Muito Além
do Peso”. 4º encontro: Elaboração de uma receita saudável juntamente das
crianças. 5º encontro: Gincana que envolve as provas de montagem da
pirâmide alimentar, palavra cruzada sobre alimentos, confecção de bonecos
com alimentos permitidos e proibidos.

RESULTADOS: No primeiro encontro, foi constada a realidade das crianças.
Notou-se uma alimentação rica em produtos industrializados e pouca
informação acerca dos malefícios de tais alimentos. A cada etapa os alunos se
conscientizavam mais sobre a importância da boa alimentação. Através do uso
da pirâmide alimentar puderam entender a importância do equilíbrio alimentar.
Já os teatros de fantoches bem como documentário exposto demonstraram de
forma lúdica a necessidade da aquisição de bons hábitos. A atividade prática
de elaboração de receitas foi muito satisfatória sendo interligada principalmente
às matérias de ciências e matemática. Por fim, a gincana com diversas provas
sobre alimentação foi muito divertida e constatou o aprendizado dos alunos
sobre a alimentação saudável.
CONSIDERAÇÕES GERAIS: Através deste projeto, se tem um contato com
a realidade. Há a interação entre educandos e educadores, visando à
aplicação do conhecimento e adesão do mesmo.
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