ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Articulação com os Municípios
Rua Antônio Luz, 111 – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88.010-410 – Fone: (048) 3664-0207 e 3664-0208

FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
IDENTIFICAÇÃO:
Órgão: Secretaria de Estado da Educação
Responsáveis:
Osmar Matiola
Gladys Helena Gonçalves Milanez
Tutoras: Fátima Cechinel, Henriette Roesel Corrêa, Márcia Clemente e Vilma Luiza
Araújo.
APRESENTAÇÃO:
A Formação Continuada em Educação Alimentar e Nutricional está sendo
desenvolvida através de Curso, em Ambiente Virtual de Aprendizagem, que visa
promover a implementação das Ações de EAN, por meio das Gerencias Regionais e
das Escolas de Educação Básica e almeja contribuir para a promoção da alimentação
saudável, além de subsidiar teórica e metologicamente os profissionais do magistério
para aplicação de conceitos e conteúdos de EAN nas diversas disciplinas do currículo
escolar com as seguintes ações:
 Capacitar 36 Supervisores de Apoio ao Estudante e 150 professores de Ensino
Fundamental de Escolas Públicas Integradas, AMBIAL, Ensino Médio Inovador
e Mais Educação, visando à implementação dos eixos prioritários e ações de
EAN previstos na Portaria nº16.
 Oferecer subsídios teóricos e práticos para que os profissionais do magistério
envolvidos possam inserir ações relacionadas à EAN no Projeto Político
Pedagógico – PPP das escolas da Rede Estadual de Ensino, de acordo com as
diretrizes da SED.
 Reconhecer as diretrizes da SED para a implantação da Educação Alimentar e
Nutricional nas Escolas de Educação Básica da rede pública estadual de Santa
Catarina em especial, as previstas na Portaria nº16/2015.
 Direcionar o trabalho pedagógico da EAN a partir dos sete eixos prioritários da
Portaria nº16: manifestações culturais regionais e nacionais, hortas escolares,
boas práticas de manipulação de alimentos, restrição e promoção de
alimentos, monitoramento nutricional, práticas sustentáveis e promoção da
autonomia do autocuidado.
DESENVOLVIMENTO:
O Início do Projeto foi em junho de 2015 com a publicação da Portaria nº 16. Foi
realizada WEB Conferencia, dirigida às Regionais de Educação e Unidades de
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Ensino, para apresentar a Portaria e divulgar a intenção da SED quanto ao
desenvolvimento de Formação Continuada em EAN.
Durante o 2º Semestre de 2015, foram realizadas parcerias com a Diretoria de
Gestão de Pessoas e Diretoria de Tecnologia e Inovação e foi elaborado o Projeto
do 1º Curso Formação Continuada em EAN.
Este Curso é dirigido a 36 Supervisores ou Integradores da Alimentação Escolar e
150 professores e tem como foco a realização de Projetos Escolares em EAN, tendo
como referência a Portaria nº 16. A participação simultânea de representantes das
GEREDs e Escolas visa estimular a integração dos responsáveis locais pela
implementação da EAN.
O Curso foi desenvolvido na Plataforma Moodle no Ambiente Virtual de
Aprendizagem da SED e está dividido em 5 Módulos: Ambientação, Fundamentação
Teórica, Abordagem Metodológica, Avaliação – Evidências da Aplicação na Escola
e Referências.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O projeto está em andamento e tem proposta de continuidade.
Foram realizadas duas etapas de inscrição, uma em novembro de 2015 e outra em
fevereiro de 2016. O Curso teve início em 21 de março de 2016, com previsão de
término em 30 de junho de 2016.
O total de cursistas, em cinco salas, no momento, é de 148 professores e 35
Supervisores ou Integradores. Todas as Gerencias Regionais de Educação tem
professores participando da Formação.
Já foi realizada a Semana de Ambientação e a maioria dos participantes está na
fase da Fundamentação Teórica.
Alguns participantes tiveram dificuldades para acessar o curso ou nas
funcionalidades da plataforma. Para estes o Supervisor ou Integrador, dentro das
suas possibilidades está auxiliando, com a orientação do Tutor.
Percebemos, pelo relato dos professores, que o desenvolvimento de algumas ações
de EAN, tendo como tema os eixos da Portaria 16, já acontece nas escolas.
CONTATO:
Gladys Helena Gonçalves Milanez
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48 36640201

