TÍTULO: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM UMA ESCOLA ESTADUAL DO
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

IDENTIFICAÇÃO: Município de São Francisco do Sul. Autores: Carla Lúcia dos
Santos Gonçalves, nutricionista responsável técnica da alimentação escolar. Eliane
Batista coordenadora do CAD único e do Programa Bolsa Familia.
APRESENTAÇÃO: Educação nutricional em uma escola estadual do município de
São Francisco do Sul. Objetivo: Realizar ação com a escola do território trabalhado
pelas participantes do município no curso de Educação Alimentar e Nutricional no
Programa Bolsa Família da Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde;
Promover educação nutricional; Incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes;
promover a alimentação saudável; conscientizar sobre os malefícios do consumo de
alimentos industrializados; abordar a importância da alimentação saudável na
realização de atividades diárias como estudar, brincar e fazer atividades físicas;
alertar sobre a obesidade infantil e outras doenças realizadas a má nutrição na
infância; apresentar a pirâmide nutricional; explicar sobre os 10 passos para uma
alimentação saudável; conscientizar sobre os benefícios do consumo de alimentos
da agricultura familiar; e criação de pratos divertidos e saudáveis com as frutas.
DESENVOLVIMENTO: A ação de educação nutricional aconteceu no dia 15 de
março de 2016 no auditório da escola. A atividade foi realizada pela nutricionista
responsável técnica pela alimentação escolar do município juntamente com a
coordenadora do CAD único e do Programa Bolsa Família. A escola foi escolhida
para a ação por fazer parte do território trabalho por 6 meses no curso de Educação
Alimentar e Nutricional no Programa Bolsa Família, onde no final foram realizadas
ações com a unidade de Estratégia e Saúde da Família, o Centro de Referência e
Assistência Social, com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
e com a escola. Os materiais utilizados foram: notebook, datashow, apresentação de
slides, frutas, pratos descartáveis, toucas descartáveis e utensílios de cozinha.
Participaram da ação na escola 3 turmas de 1ª e 2ª série totalizando 60 crianças e
mais 6 professores.
RESULTADOS: A problemática principal que é a alimentação inadequada (alto
consumo de industrializados e baixo consumo de alimentos in natura) e as
consequências da má alimentação foi trabalhada com os escolares. Todos os
objetivos foram alcançados e houve boa participação dos escolares envolvidos. A

atividade que as crianças mais gostaram foi a de montagem de pratos saudáveis,
divertidos e coloridos com as frutas onde cada equipe montou um prato de frutas e
depois todos puderam degustar, sendo que todas as crianças provaram alguma
fruta. Pode se perceber nessa ação que quando as crianças fazer parte da execução
da ação, não só como ouvintes, o entendimento e a adesão da proposta é melhor.
Nesta fase da infância é mais fácil que os hábitos alimentares sejam modificados
pois estão em formação. Sendo assim, é importante promover ações de educação
nutricional aos escolares em parceria com a escola, que enquanto educadores tem
um papel fundamental nessas ações e também o apoio da família para que as
crianças priorizem os alimentos saudáveis e para que estes se perpetuem por toda a
vida.
CONTATO:
Nutricionista Carla Lúcia dos Santos Gonçalves
E-mail: sotnaslu@hotmail.com
Telefone: (47) 3471-2274

