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Ao avaliar a distribuição destas atividades por
região, vimos que os maiores percentuais
referentes à utilização de horta escolar como
estratégia educativa foram encontrados na
região Norte e Sul, superiores a 70%. Já as
regiões Nordeste e Sudeste apresentaram

percentuais inferiores a 66%.

O Boletim Informativo IV, traz informações sobre
as ações educativas para estimular o consumo de
alimentos orgânicos.

Observou-se que 38% dos municípios relataram
ter realizado ações educativas nas escolas. Sobre
a inserção do tema “alimentos orgânicos” no
projeto pedagógico, 32% dos municípios o
fizeram.

As regiões que mais relataram produzir
materiais educativos relacionados à alimentos
orgânicos para escolas foram Centro-Oeste e

Dentre as ações educativas realizadas, houve

Sudeste. As oficinas culinárias foram usadas

destaque para a confecção de horta escolar

em 26,3% dos municípios, sendo este

(67,1%) e produção de materiais educativos

percentual maior no Sul do que nas outras

(50,7%).

regiões.
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O Gráfico 1 abaixo apresenta as ações educativas sobre alimentação orgânica realizadas pelas
Secretarias Municipais de Educação nas escolas, nos municípios brasileiros.
Gráfico 1. Distribuição ações educativas sobre alimentação orgânica realizadas pelas
Secretarias Municipais de Educação nas escolas , nos municípios brasileiros . Brasil 2012.

Apesar da existência de normativas que regulamentam a atuação dos profissionais de nutrição
no âmbito da alimentação escolar, observou-se que as ações educativas relacionadas à
alimentação orgânica, são pouco realizadas em todo território nacional.
Foi constatado que, nos locais onde há presença de nutricionista, há um percentual maior de
realização de ações educativas. Da mesma forma, a inserção do tema Alimentos Orgânicos no
Projeto Político Pedagógico (PPP) foi maior nos municípios que possuem nutricionista. Também
foi observada associação direta entre a carga horária, tempo de serviço das nutricionistas com a
inserção do tema alimentação orgânica no desenvolvimento de ações educativas e no PPP.
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No âmbito nacional, são crescentes as
iniciativas que promovam a produção e
consumo de alimentos orgânicos.
O Projeto Sabor Saber criado em 2001 no
município de Florianópolis/SC, o Programa
Merenda Escolar Orgânica criado em 1996 no
município de Palmeira/PR e o Projeto
Educando com a Horta criado pelo FNDE, PNAE
e FAO em 2005, são exemplos de iniciativas
relacionadas aos alimentos orgânicos, sendo
que esse último é considerado referência
mundial.
Todavia, é necessária maior sensibilização dos
atores envolvidos com o PNAE para o
desenvolvimento de ações educativas, pois,
apesar das legislações serem recentes, as
exigências relacionadas à aquisição de
alimentos orgânicos, fundamentam-se no
histórico da produção agrícola e na transição
do modo de produção até o modelo
agroalimentar atual, que, do ponto de vista da
saúde pública, é um modelo insustentável e
gerador de uma situação permanente de
insegurança alimentar.

A elaboração de estratégias educativas,
relacionadas à educação alimentar e
nutricional nas escolas, é uma das obrigações
do nutricionista atuante na alimentação
escolar.
Sabe-se que há alguns fatores que limitam o
desenvolvimento pleno das atribuições
destes profissionais, porém, é imprescindível
o levantamento das dificuldades e
planejamento de ajustes por parte de todos
os
atores
envolvidos,
especialmente
profissionais da gestão, que independente
das circunstâncias e adversidades, são
responsáveis por manter o andamento do
PNAE atendendo as exigências das
normativas.
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