DESENVOLVER A AUTONOMIA DOS ESTUDANTES DO NÚCLEO MUNICIPAL
JOSÉ DE ANCHIETA POR MEIO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
Identificação – Município - Ponte Alta do Norte – SC; Autores, Joelma
Pasqualli – Nutricionista – CRN 10 – 0594; Comunidade Escolar do Núcleo
Municipal José de Anchieta, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
Prefeitura Municipal;
Apresentação – O presente projeto tem por objetivo contribuir e desenvolver a
autonomia dos Estudantes do Núcleo Municipal José de Anchieta. A Educação
Alimentar e Nutricional em ambiente escolar vai além do aprendizado em sala de
aula ou da elaboração de um cardápio ideal com produtos de qualidade, servido
para os alunos. A AEN inclui o momento do lanche, servir não somente o que
gostamos, mas experimentar um pouco de cada alimento, pois é um conjunto que
forma um prato equilibrado e saudável, incluindo a limpeza e a organização do
refeitório.
Desenvolvimento - Etapas já realizadas na Educação Alimentar e Nutricional
relacionada ao Projeto:
-Era de costume das merendeiras servirem o prato dos alunos apenas com o que
eles queriam. Do mês de agosto de 2015 em diante, a tática mudou, foi conversado
com os alunos sobre a importância de provar um pouquinho de cada alimento e as
merendeiras passaram a servir de tudo no prato, sendo que eles não eram
obrigados a comer o que não queriam, mas tudo estava no prato.
- No dia 21 de março de 2016, após orientar os alunos e informar os pais na
assembleia, os alunos passaram a servir o seu prato.
- No mesmo dia, eles passaram a descartar as cascas de frutas e possíveis sobras
dos pratos na lixeira, e levar o prato utilizado na merenda escolar até uma bancada.
Antes tudo ficava sobre a mesa do lanche. Essa atitude também foi acordada com
os pais na assembleia e orientado os alunos com antecedência.
O projeto continua em desenvolvimento através dos trabalhos em sala de aula
e demais atividades que possam surgir, pois a Educação Alimentar e Nutricional é
continua. E o projeto será ampliado para as demais escolas do município no mês de
abril de 2016.
Resultados e considerações finais - O resultado está sendo fantástico, os
alunos estão empolgados com o Projeto, os autores estão vibrando com os
resultados e os efeitos positivos ficam claros nos depoimentos de diversas pessoas
da comunidade escolar:

“Pros alunos, é bom porque eles aprendem tanto a servir, quanto a tirar a
própria louça. E antes quando a gente servia eles, muitos não queriam salada, hoje
que eles se servem, eles pegam de tudo.” Michele Pires Batista, merendeira.
“Deu certo! Quando vimos o resultado positivo, nos perguntamos, por que não
começamos antes? Porque são crianças muito espertas, tudo o que se ensina,
aprendem e basta nós ensiná-las. Não percebemos desperdícios e eles estão se
sentindo muito importantes com a autonomia de se servirem sozinhos. Inclusive
dizem que parece estarem em um restaurante. Um ponto muito importante é o
visual, você não vê mais as mesas com cascas, sobras, colaborando com
organização. Mais um passo para a cidadania.” Lurdes Aparecida Kluge, Diretora.
“Antes eu só comia carne, era só o que eu gostava, aí as merendeiras
começaram a servir de tudo, eu comecei a provar e achei bom, hoje eu como de
tudo, e em casa também. Achei legal a ideia de a gente se servir, pois eu tiro no
prato quanto eu quero, assim não sobro comida no prato. Também achei uma boa
ideia limpar o prato, um serviço a menos pras merendeiras e as mesas ficaram mais
bonitas limpas.” Bruno Rodrigues Ribeiro, aluno.
“Eu fazia salada e meus filhos não comiam, diziam que a salada de casa era
ruim. Depois que a merendeira começou a servir de tudo no prato do meu filho ele
passou a comer na escola e dizia que lá era diferente, a salada era mais docinha.
Então, eu perguntei pra merendeira como ela preparava, ela falou que era com
vinagre de maçã. Passei a temperar com este vinagre e meus dois filhos hoje
comem salada em casa. Quando o Henrique me contou que ia se servir e que tinha
que pegar um pouquinho de tudo pois não é legal deixar no prato, falei que: por isso
eu sempre te falo que a gente tem que pegar pouquinho, pra não sobrar muito. O
menor que estuda em outra escola falou: então eu tô ferrado, porque vou ter que
comer de tudo, ou seja, ele já está esperando pela mudança em sua escola também.
Eles adoraram o fato de se servir, se sentiram como se estivessem numa escola
com alunos maiores. É fantástico eles limparem o prato, a gente não presta atenção
nos pequenos detalhes, mas refletiu em casa, agora cada um pega o seu prato e
leva na pia, e é muito importante eles não desperdiçarem. Parabéns por todo o
processo que estão implantando. Meus filhos estão muito animados com tudo.”
Miriam Corrêa Santos mãe de alunos.
Contato: Joelma Pasqualli – e-mail jpasqualli@gmail.com; fone 49-9198-0573.

