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APRESENTAÇÃO:
O presente projeto foi criado objetivando o incentivo à amamentação e a
correta introdução alimentar aos bebês e é desenvolvido no Centro Educacional
Mateus Petter, que atende crianças de 3 meses à 5 anos no município de
Peritiba/SC. As ações são realizadas pela nutricionista do município com o apoio da
Diretora da escola selecionada, merendeiras e professoras deste grupo de alunos.
DESENVOLVIMENTO:
Com o objetivo de incentivar o aleitamento materno e esclarecer dúvidas aos
pais sobre a introdução alimentar das crianças de acordo com sua faixa etária, a
nutricionista do município realiza uma abordagem com todos os pais dos bebês que
efetuam a matrícula e iniciam suas atividades na creche. Este momento tem por
finalidade explicar aos pais a importância da alimentação dos bebês, bem como
orientar os pais sobre como proceder com a introdução dos alimentos de acordo
com a faixa etária das crianças.
De acordo com o que é definido com os pais, as informações são repassadas
às merendeiras e às professoras, as quais são orientadas a proceder com a
alimentação individualizada que vai ao encontro das necessidades de cada criança.
O projeto acontece durante todo o ano letivo, tendo como população beneficiada os
alunos que frequentam à escola , bem como suas famílias. Uma vez por semana a
nutricionista permanece na unidade escolar, durante um dia inteiro, disponibilizando
o período para que os pais, merendeiras e professores retirem dúvidas relacionadas
com a alimentação das crianças. Os pais normalmente demonstram-se muito
interessados e com frequência procuram a nutricionista para retirar dúvidas e saber
como está a alimentação de seus filhos.

Paralelamente a esta ação são realizadas as demais atividades do projeto,
como o incentivo à amamentação e esclarecimentos de dúvidas ainda quando a
mãe está gestando seu bebê em um curso denominado “Pequeno Peritibense”, o
qual é destinado às gestantes do município. Neste momento os pais são informados
sobre o funcionamento da creche, alimentação na gestação e introdução alimentar,
além de demais temas pertinentes ao momento em que estão vivendo.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os resultados deste projeto são abrangentes e bastante positivos, pois as
informações são repassadas aos pais e os mesmos possuem a oportunidade de
conduzir de forma adequada a alimentação de seus filhos, em uma das fases mais
importantes de sua vida alimentar.
É nessa fase que os hábitos saudáveis são formados e enquanto profissionais
da área da saúde, sabendo da imensa importância que a alimentação adequada traz
na vida das crianças é nosso dever orientar e acompanhar a introdução alimentar,
intensificando a importância de se manter a amamentação de forma exclusiva até o
sexto mês de vida e após esse período introduzir adequadamente os demais grupos
alimentares.
Não foram encontradas dificuldades no desenvolvimento do projeto, uma vez
que os profissionais envolvidos, bem como os pais dos alunos, de forma geral
demonstraram interesse e procuram com frequência a profissional para sanar as
dúvidas, após a orientação inicial. O projeto foi criado há dois anos e permanece em
andamento.
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