IV ENCONTRO CATARINENSE DE ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR (ENCAE)
CECANE – SC
OFICINA TEMÁTICA: (5) OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Sejam bem vindos!
Programação 9h-12h
Apresentação dos participantes [integração]
Prosa em Roda:
- Delimitação do terreno
- A construção de projetos em EAN: parâmetros e aspectos para o planejamento
Atividade: Construção (coletiva?) de Projeto(s)
Avaliação da Oficina
 Vamos conversar sobre alguns conceitos...e delimitar o nosso terreno?
O que são projetos de EAN: planejamento sistemático, conscientização, processos de ensino e facilitação para
auxiliar a população a selecionar comportamentos saudáveis.
Ação X Programas X Projetos: Dificuldades de metodologia, parceria, apoio, reconhecimento da necessidade da
EAN!
Projetos: início, meio e conclusão; necessário planejamento! União multiprofissional.
Ações: são pontuais, momentâneas, curto prazo ... mas é a prática, é o acontecimento.
Informação X Orientação X Educação: Informação é pontual, transmissão de conceitos sem expectativa de
mudança de comportamento na população; Orientação é pontual, mas com expectativa de mudança de
comportamento; Educação é contínuo e com expectativa de mudança de comportamento, incentivando o
indivíduo a agir de forma consciente, voluntariamente.
Alimentar X Nutricional: Alimentar refere-se a todo o aspecto voluntário, que pode ser decidido e modificado.
Nutricional são os aspectos que não são possíveis de modificação, assim, em geral, trabalhamos os seus
conceitos em EAN.
Cognitivo X Habilidade x Atitude: Cognitivo refere-se ao saber, habilidade à condição para executar, aderir a esse
saber e atitude refere-se ao fazer do indivíduo (conceitos devem ser trabalhados dentro da perspectiva de
mudança de comportamento, das ações de EAN).
Sugestões de temas: Sensibilização, Formação da equipe; Parceria com professor. EAN é de todos! Articulação:
projeto piloto.
 Construção de Projetos de EAN
Base: Situação Problema + Público alvo + Resultados
Técnicas de comunicação + bases para planejamento “sob medida”
Situação Problema =
Público alvo = pais, merendeiras, agricultores, comunidade escolar
Resultados = boas práticas de saúde

Para planejar um projeto devemos responder a essas questões:
Questões para planejamento de um Programa de EAN
Questões
Etapas do Programa
Diagnóstico educativo
Informações:
- Sociais (família, emprego, renda,
educação)
- Biológicas (EN, saúde e
determinantes)
- Consumo alimentar (preferências,
hábitos, disponibilidades e
recomendações, preparo, seleção,
Qual é problema?
armazenamento, compras)
- Comportamentais:Cognitivo: o q a
pop sabe?
Afetivo: o que a pop sente?
Situacional: barreiras, como poder
aquisitivo, alimentos, recursos,
coerção social...
- Recursos (financeiros,
institucionais, logísticos, humanos,
materiais).
O que deve ser mudado?
(respeitar as
características da
população, ser positivos,
realistas, realizáveis,
mensuráveis, ser de
interesse da população,
possibilitar avaliação,
estabelecido a partir de
conhecimento científico)

Objetivos: Geral e Específicos
Geral: abrangente
Específico: etapas para o geral

Conteúdo Programático:

O que fazer para mudar?

Muitas sugestões, mas devem vir da
necessidade
da
população,
do
diagnóstico, do interesse do público, das
necessidades sociais do local/território.
(Abaixo o Box com algumas sugestões
que surgiram na oficina).

Como fazer para que o
conteúdo seja assimilado?
Como comunicar?

Estratégias:
Motivação (*princípio*) = por
coação, por raciocínio ou por
participação ativa.
“Motivo que leva à ação”
Métodos e técnicas de ensino
Recursos humanos e materiais

O que analisar para checar
se os objetivos foram
alcançados?
Como analisar?

Avaliação (cognitivo, habilidade,
atitude)

Orientações
Identificar problema, possíveis causas, hipóteses,
prioridades, análise dos recursos disponíveis para o
projeto, parâmetros para posterior avaliação.
Estabelecer linha de base.
Coleta e análise de dados básicos

Saneamento básico, habitação e locomoção;
associações
e
instituições
comunitárias;
estabelecimentos, instituições e espaços que
possam contribuir com o DHAA: hortas, árvores
frutíferas, pomares, feiras, vendedores ambulantes
de
alimentos,
mercados,
restaurantes
comunitários e comerciais, bares e lanchonetes,
padarias, confeitarias e indústrias de alimentos;
atividades de pesca, caça, criação de animais para
consumo doméstico, produção agropecuária

Geral = abrangente (Incentivar, desenvolver,
apreciar, adquirir, capacitar, aperfeiçoar,
compreender, conhecer, motivar, entender,
saber).
(Verbo + programa + público + obj)
Específicos = comportamento com verbo preciso
(citar, listar, explicar, enumerar, elaborar,
preparar, indicar, anotar, diferenciar, relacionar,
exemplificar...)
(verbo + objeto e/ou conteúdo)
Cognitivo x Habilidade x Atitude
Conjunto de temas
Despertar a consciência, sensibilizar, incentivar a
organização social, promover participação ativa,
facilitar, ensinar, promover.
Depende dos objetivos, nível de conhecimento do
público e do educador.
Cuidado com excesso de informações!
Distribuir temas por unid., conforme grau de
complexidade e tempo.
Estratégia: conj de procedimentos, técnicas,
métodos para engajamento do grupo. Método =
caminho. Técnica = forma de fazer o caminho.
(expositivo x laboratorial)
Expositivos = centrada no professor, como
preleção, seminário, palestra ou painel
Laboratorial = centrada no aluno, como debate,
demonstração, dramatização, entrevista, cochicho,
intervenção programada, dentre outras
Diagnóstica (fase inicial)
Em curso ou formativa (dificuldades operacionais)
Terminal ou somativa (fase final)
A posteriori (impacto)
Custo-efetividade (recursos e feito)

Fonte: Galisa, M et al., 2014; Brasil, 2014 (Curso EAN para DHAA).

Como incorporar as tecnologias sociais? Todo o produto, método, processo ou técnica, criado para solucionar
algum tipo de problema social e que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e
impacto social comprovado.
Locais possíveis para realização das ações de
EAN, além das escolas e creches:
 Juntos aos agricultores
 Academias da Saúde
 Praças públicas
 Bibliotecas públicas
 CRAS ou CAPS
 Associações de moradores
 Centros Comunitários
 Restaurantes populares e universitários, e
cozinhas comunitárias
 Centros esportivos
 Igrejas

Exemplos de temas: Culinária x emancipação,
cultura, patrimônio, sustentabilidade, sistema
alimentar, agroecologia, autocuidado, autonomia,
classificação dos alimentos, grupos alimentares,
origem dos alimentos, mídia e informações
adequadas, rotulagem, regularidade nas refeições,
Prato saudável, Ingestão hídrica, destinação
resíduos, defensivos químicos, SAN, desperdício,
preparo, fome oculta, mitos e lendas, cores e
fontes, reforma agrária, compostagem, produção
de lixos, descartáveis, produção, safra, custo dos
alimentos e refeições, horta e pomar, uso racional
da água, aproveitamento integral, motivação,
sensibilização.

Métodos:
 Matriciamento
 Grupo operativo
 Demonstração
 Oficina
 Palestra
 Construção instrumento
 Murais
 Clínica Ampliada
 Roda de conversa
 Atendimento individual
 Atendimento compart.
 Visita Domiciliar

Observar os seguintes aspectos durante as
ações:
 Manter o contato visual
 Usar linguagem clara ao público
 Interagir constante com os
participantes
 Manter tom de voz audível e não linear
 Limitar a quantidade de informações
 Evitar textos e exposições longas no
material de apoio
 Usar imagens, desenhos e ilustrações
no material de apoio.

Temos 9 princípios do Marco de Referência para EAN.
Objetivos das ações de EAN:
 Formar valores e atitudes positivas referentes à
alimentação;
 Promover a saúde, individual e coletiva;
 Reduzir os riscos de desenvolvimento de doenças;
 Manter o peso saudável;
 Prevenir os distúrbios nutricionais;
 Evitar sequelas, quando já há a presença de patologias
crônicas;
 Reduzir os gastos públicos com doenças associadas aos
hábitos alimentares.
Influência negativa para adesão da mudança de
comportamento: quantidade de informações, nível de
ansiedade; atividades individuais; condições de moradia
(só), expectativa do cliente e família; rotina irregular.

Mãos à obra!
Atividade: Com base em uma situação-problema e uma população-alvo específica da sua realidade, proponha
um planejamento de programa de EAN.

Facilitadores da Oficina: Andhressa Fagundes; Gabriel Francisco.
Roteiro base elaborado por: Andhressa Fagundes
Docente Adjunta do Departamento de Nutrição (DNUT)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Contato: aafagundes@yahoo.com.br

