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Apresentação: A educação alimentar e nutricional, visa proporcionar a melhoria do
conhecimento, em relação a alimentação saudável para o público infantil em fase
escolar por meio da elaboração, aplicação e avaliação de atividades de educação
nutricional, visando à promoção da saúde e contribuindo para a formação de bons
hábitos alimentares. Este trabalho teve como objetivo fomentar a alimentação
saudável e adequada, com crianças de 3-5 anos de idade, nos dias que
antecederam a páscoa, visto que o mercado oferece uma enorme quantidade de
produtos ricos em açúcares e gorduras, neste período do ano, através da mídia que
invadem as nossas casas e tornam os hábitos alimentares bastante inadequados
durante a data comemorativa de páscoa.

Desenvolvimento: As atividades de educação nutricional aconteceram mediante a
elaboração de um cronograma de execução realizado pela nutricionista dividido em
09 encontros (03 matutinos e 06 vespertinos) e 09 Oficinas práticas (03 matutinas e
06 vespertinas) com duração de aproximadamente 1 hora, dividida entre o encontro
e oficina com cada turma. O projeto aconteceu em 02 (dois) Centro de Educação
Infantil (CEI), localizados na área urbana e área rural, com total de 123 alunos. As
atividades realizadas nos encontros e oficinas, respeitaram a faixa etária dos alunos
matriculados na rede municipal de ensino sendo: Pré I (3 anos – 3 anos e 11
meses), Pré II (4 anos – 4 anos e 11 meses) e Pré III (5 anos -5 anos e 11 meses).
Para realização dos encontros e das oficinas foram utilizadas frutas, verduras e
demais produtos para confecção do brigadeiro da própria unidade escolar, um
coelho (animal), papel pardo para confecção do painel, imagens de revistas e
embalagens de alimentos. Durante a 1a etapa (Encontros) abordou e discutiu-se
assuntos relacionados à alimentação saudáveis, através da figura coelho da páscoa.
Com os seguintes objetivos:
• Conscientizar os alunos sobre a importância e os motivos pelos quais nos
alimentamos;

• Reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde;
• Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos.
• Identificar as frutas, legumes, raízes e a importância destes para a saúde.
Na 2a etapa, foi realizada a oficina conforme a faixa etária descrita.
Pré I: Oficina Culinária – suco de cenoura com laranja e degustação da cenoura,
alface e repolho.
Contagem de frutas, cores e tamanho.
Pré II: Oficina Culinária brigadeiro de cenoura e degustação.
Contagem de frutas, cores, tamanho.
Pré III: Oficina Culinária - brigadeiro de cenoura e degustação. Montagem do Painel
alimentos saudáveis e os alimentos não saudáveis, criando o amigo barriga
saudável e o amigo barriga não saudável, através de embalagens e figuras de
alimentos.
Durante as etapas de encontro e oficina as professoras responsáveis, participaram
observando e acompanhando todo processo

Resultados e Considerações Finais Pode-se ressaltar que a educação nutricional
é de grande importância para formação de hábitos alimentares saudáveis. Durante
os encontros e as oficinas realizados nos CEIs observou-se um grande envolvimento
de todas as crianças, seja da área urbana como da área rural. O projeto não
identificou dificuldades de implantação durante o andamento, pois seguiu-se o
cronograma de execução. Tal projeto possibilitou afirmar que a comunidade escolar
tem grande interesse na realização de práticas educativas que proporcionam o
envolvimento dos escolares. Concluiu-se que por tratar-se de um projeto com baixo
custo de realização e execução o mesmo será adaptado, nos próximos anos para
todas as unidades de ensino do Município, lembrando que a intervenção nutricional
deve ser contínua e constante.

