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APRESENTAÇÃO
O Projeto de Educação Alimentar e Nutricional “Escola e Saberes do Campo”
aborda o tema da produção de alimentos no âmbito da agricultura familiar. Neste
sentido, o objetivo deste trabalho é aproximar comunidade escolar e agricultores
familiares, fornecedores de produtos para a alimentação escolar da rede municipal
de Educação de Chapecó/SC. De forma específica, o trabalho objetiva apresentar à
comunidade escolar a rotina da produção e distribuição dos alimentos destinados à
alimentação escolar e, integrar as instituições e atores envolvidos com a execução
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município de
Chapecó/SC.

DESENVOLVIMENTO
Este projeto é uma parceria entre Secretaria Municipal de Educação de
Chapecó e Cooperativa Alternativa da Agricultura Familiar e consiste na realização
de visitas em propriedades rurais de agricultores fornecedores de alimentos para a
alimentação escolar da rede municipal de Ensino de Chapecó/SC. No ano de 2015,
foram realizadas 4 visitas em diferentes propriedades com deslocamento realizado
com vans contratadas pela Prefeitura Municipal de Chapecó.
Inicialmente, foi realizada visita com os articuladores pedagógicos da
educação infantil e do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação de
Chapecó/SC, na qual participaram 12 professores articuladores. Posteriormente,
foram realizadas 3 visitas com 44 Gestores de Instituições Educativas da rede
municipal de Educação.
Para o ano de 2016, dando seguimento as atividades do projeto, as visitas
serão realizadas com alunos. Por questões pedagógicas, foi estabelecido que o
projeto será desenvolvido com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, sendo

planejadas a realização de 5 visitas para este ano, sendo que cada turma visitará
uma propriedade diferente.
Nas visitas, os participantes são conduzidos pelo agricultor por um passeio
dentro de sua propriedade, a fim de visualizar e conhecer as plantações, aprender
sobre o manejo de cultivo dos produtos e demais características das culturas
produzidas. Além disso, é demonstrada também a rotina de trabalho da família e o
histórico da propriedade rural.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a participação dos articuladores e gestores nas visitas do Projeto, foram
verificados alguns avanços no campo da alimentação e nutrição escolar da rede
municipal de Educação de Chapecó.
Por meio do trabalho com os gestores, foi possível observar melhora na
relação de trabalho entre Gestão Escolar e Cooperativa de Agricultores nas entregas
de produtos nas Instituições Educativas, através da diminuição do número de
encaminhamentos de Formulários de Não-Conformidade de entrega de produtos da
Agricultura Familiar.
Além disso, verificou-se que com a abordagem do projeto, os educadores
articuladores e gestores demonstraram, por meio de relato escrito, conscientização
sobre a importância da realização de ações de educação alimentar e nutricional de
forma transversal dentro do contexto escolar, uma das diretrizes do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Por fim, ressalta-se que as atividades deste projeto encontram-se em
andamento e terão continuidade nos próximos anos letivos, para que as visitas
possam ser realizadas com as turmas de 5º ano de todas as Instituições Educativas
do município de Chapecó.
Assim, por meio desta integração entre comunidade escolar e agricultura
familiar, está sendo possível trabalhar o tema da alimentação e nutrição dentro dos
currículos escolares, no sentido de refletir sobre a relação dos alimentos com a
economia, saúde, capital, trabalho, cultura e sabor.
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