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RESUMO 

 

A promoção de hábitos saudáveis integra políticas que destacam a escola como espaço 

promotor de saúde e de formação cidadã, através da inserção do tema alimentação e nutrição 

no contexto escolar, seja por meio do livro didático ou por diferentes estratégias de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN). Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo analisar os 

conhecimentos sobre alimentação e nutrição dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Crispim 

Coelho, na Cidade de Cajazeiras- PB. Ela foi desenvolvida em três etapas: na primeira, foi 

aplicado um questionário para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a EAN; na 

segunda, foi aplicada uma caderneta com atividades de EAN de promoção da alimentação 

saudável e conscientização sobre o consumo em excesso de alimentos industrializados; e, na 

terceira etapa, foi aplicado um segundo questionário a fim de avaliara aprendizagem e os 

conhecimentos adquiridos após o desenvolvimento das atividades de EAN em ensino remoto. 

Desta forma, com esta pesquisa, observou-se que alguns conceitos da área eram desconhecidos 

por boa parte dos alunos, mesmo sendo abordados nos conteúdos curriculares da disciplina de 

Ciências. No aspecto hábitos alimentares e estilo de vida, verificou-se uma compreensão 

positiva deles com a prática de atividade física e a relação com a boa saúde; em sua grande 

parte, os alunos compreendem o que é obesidade. E, após as ações de EAN, constatou-se 

mudanças positivas no seu consumo alimentar, como a redução do consumo de alimentos 

industrializados e o aumento do consumo de alimentos saudáveis. Portanto, percebeu-se que as 

práticas de Educação Alimentar e Nutricional fazem a diferença nos processos de 

aprendizagem, sendo necessárias e essenciais para a fase escolar. Assim, as ações de EAN 

constituem um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, que visa promover 

a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, no contexto da realização do 

Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Alimentar e Nutricional, Crianças, Alimentação Escolar. 
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ABSTRACT 

 

The promotion of healthy habits integrates policies that highlight the school as a promoter of 

health and citizen formation, through the insertion of the theme food and nutrition in the school 

context, either through the textbook or through different strategies of Food and Nutrition 

Education (FNE). This research aimed to analyze the knowledge about food and nutrition of 

5th grade students of the Escola Municipal Crispim Coelho (Crispim Coelho Municipal 

School), in the city of Cajazeiras, in Paraíba State, Brazil. It was developed in three stages: in 

the first stage, a questionnaire was applied to assess the students' previous knowledge about 

FNE; in the second stage, a booklet with FNE activities to promote healthy eating and raise 

awareness about the over-consumption of processed foods was applied; and, in the third stage, 

a second questionnaire was applied to assess the learning and knowledge acquired after the 

development of FNE activities in remote teaching. Thus, with this research, it was observed 

that some concepts of the area were unknown to a large part of the students, even though they 

are addressed in the curriculum content of the Science discipline. In the aspect of eating habits 

and lifestyle, there was a positive understanding of physical activity and its relation to good 

health; for the most part, the students understand what obesity is. And, after the actions of FNE, 

positive changes in their food consumption were observed, such as reduced consumption of 

processed foods and increased consumption of healthy foods. Therefore, it was perceived that 

Food and Nutrition Education practices make a difference in the learning processes, being 

necessary and essential for the school phase. Thus, the actions of FNE constitute a field of 

knowledge and continuous and permanent practice, which aims to promote the autonomous and 

voluntary practice of healthy eating habits, in the context of the realization of the Human Right 

to Adequate Food and the guarantee of Food and Nutritional Security (FNS). 

 

KEY WORDS: Food and Nutrition Education, Children, School Feeding. 
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1INTRODUÇÃO 

 

No Brasil e no mundo, um número muito grande de pessoas alimenta-se mal e, 

consequentemente, a maioria da população sofre de problemas nutricionais, levando-nos a 

pensar que existe uma falta de conhecimento a respeito do que é uma alimentação saudável. 

Para reforçar, Caroba (2002) cita que o Brasil tem passado por uma transição nutricional, 

processo caracterizado pela coexistência dos prejuízos da desnutrição, especialmente entre 

crianças de baixa renda, com indícios de crescente prevalência de obesidade, tanto em crianças 

como em adolescentes, a exemplo do que vem ocorrendo com adultos. 

Uma das principais causas do adoecimento da população em geral é a má alimentação. 

O excesso de carboidratos e açúcares refinados por um lado, com teores elevados de gordura 

hidrogenada e sal, e a reduzida quantidade de fibras, vitaminas e minerais por outro, têm 

ocasionado o aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como diabetes, 

hipertensão, obesidade, dislipidemias, câncer e depressão. A alimentação e o estilo de vida 

atual, que é marcado pela praticidade dos alimentos industrializados e prontos para o consumo, 

somado à correria do dia-a-dia, interferem fortemente no controle dessas doenças. Sua 

modificação, feita de forma a adequar-se às necessidades de cada indivíduo, beneficia toda a 

sociedade (WHO, 2003). 

Diante da realidade de má alimentação da população em geral no Brasil, o Ministério 

da Saúde publicou a Portaria Interministerial nº 749/2005, que constituiu a Câmara Intersetorial 

para a elaboração de diretrizes com a finalidade de subsidiar a Política Nacional de Educação 

em Saúde na Escola, tendo a preocupação em tratar de temas relacionados à saúde desde cedo 

no ambiente escolar (BRASIL, 2005). 

Nesse contexto, a Agenda de Educação e Saúde é uma estratégia fundamental de 

implementação das ações compartilhadas nos territórios municipais. São escolhidos “recortes” 

do território integrando escolas e unidades de saúde, a fim de gerar uma articulação das duas 

práticas. A Agenda definirá as propostas comunitárias para os microterritórios onde as escolas 

estão inseridas, refletindo as expectativas comunitárias em relação à interface educação e saúde. 

Por sua vez, o Programa de Saúde na Escola (PSE), lançado pelo Decreto Presidencial nº 

6.286/2007, representa o eixo legal para ações de educação em saúde no ambiente escolar. 

Trata-se de um programa intersetorial dos Ministérios da Educação e da Saúde que tem como 

finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica 

por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, fortalecendo o enfrentamento 

das vulnerabilidades neste campo que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar 
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(BRASIL, 2007). Ademais, a promoção da alimentação saudável e a inclusão das temáticas de 

educação em saúde no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas são algumas das ações 

compreendidas pelo PSE (BRASIL, 2007). 

A inserção desta temática como tema transversal no currículo escolar foi prevista desde 

a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1997. Os PCN são referências para 

os Ensinos Fundamental e Médio de todo o país. O objetivo desse documento é garantir a todas 

as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas 

desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos como 

necessários para o exercício da cidadania. Eles denotam propostas de programas educacionais 

que se adequam às necessidades culturais, sociais e econômicas dos alunos. E estão divididos 

a fim de facilitar o trabalho da instituição escolar, principalmente na elaboração do seu PPP. 

São seis volumes que apresentam as áreas do conhecimento, a saber: língua portuguesa, 

matemática, ciências naturais, história, geografia, arte e educação física; e cinco temas: ética, 

saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural (BRASIL, 1997). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias para a Educação 

Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. 

Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). O 

sistema de educação público e privado no Brasil, que vai da Educação Básica ao Ensino 

Superior, é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) de 

número 9.394/96 (BRASIL, 1996). A Lei 13.666 de 16/05/2018, através de uma emenda 

constitucional, alterou a LDB e incluiu o tema transversal da Educação Alimentar e Nutricional 

no currículo escolar (MEC/2018).Em 2019, os currículos do ensino fundamental e médio 

incluíram o tema da educação alimentar e nutricional nas disciplinas de ciências e biologia, 

respectivamente (BRASIL, 2020).No ensino de Ciências, o tema “alimentos e nutrição” pode 

ser abordado e explorado por diversas habilidades, por exemplo, ao trabalhar as moléculas e 

células, ou ao abordar a desnutrição, a higiene, o tratamento da água, as verminoses e doenças 

infecciosas, como também os aspectos globais. 

O Projeto de Lei da Câmara - PLC Nº102/2017 incluiu o tema Educação Alimentar e 

Nutricional no conteúdo das disciplinas de Ciências e Biologia do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, respectivamente. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cerca de 

27,3 milhões de alunos estão matriculados no ensino fundamental, período importante para a 

discussão e implementação de entendimento sobre as questões alimentares e nutricionais, 

assim, podendo auxiliar nas práticas alimentares durante a vida (MEC/2017). 
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Dessa forma, a promoção de hábitos saudáveis integra políticas que destacam a escola 

como espaço promotor de saúde e de formação cidadã. O Programa Nacional de Alimentação 

do Escolar (PNAE), implantado desde 1955, tem como objetivo atender as necessidades 

nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula; além de ser um programa de 

natureza pedagógica, incluindo o tema alimentação e nutrição no contexto escolar com a 

finalidade de promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. Os conceitos sobre esses 

assuntos, segundo essa política, devem estar entre as práticas e atividades pedagógicas de toda 

instituição de Educação Básica, respeitando o caráter lúdico e prazeroso das atividades, e o 

amplo atendimento às necessidades de ações planejadas, ora espontâneas, ora dirigidas 

(BRASIL, 2008). 

Contudo, a educação brasileira passa por um momento de novas adaptações e inserções, 

que alteraram o seu formato presencial de aulas nas escolas do país, a fim de continuar 

garantindo o processo de ensino e aprendizagem. No início do ano 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência em Saúde Pública em decorrência da infecção 

humana pelo coronavírus (COVID-19). A pandemia por COVID-19 representa um dos maiores 

desafios da saúde pública deste século, causando impactos na saúde e nas condições de vida 

das populações em todo o mundo. Em razão disso, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 

de março de 2020, o Brasil reconheceu o estado de calamidade pública e emergência de saúde 

pública de importância internacional. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº 356, 

recomendou medidas de isolamento social e quarentena, impactando na suspensão temporária 

do período letivo nas unidades da Federação, visando ao emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença (BRASIL, 2020). 

Assim, a pandemia da COVID-19, doença respiratória causada pelo Sars-CoV-2, o novo 

coronavírus, mudou completamente a rotina de escolas, famílias e profissionais da educação. 

Dessa maneira, em algumas escolas do todo território nacional, professores tiveram de aderir 

rapidamente a plataformas de educação a distância (EaD), com aulas pelo Google meet e os 

ajustes necessários para adequação do ensino ao formato remoto, com redução de horas aulas, 

atividades assíncronas e registro de assiduidade. Ademais, em parte considerável da rede 

pública, as aulas foram suspensas ou as férias foram antecipadas. 

Diante do cenário descrito, o Programa Nacional de Alimentação do Escolar sugere que 

sejam destacadas estratégias educativas por ensino remoto ou atividade impressa para dar 

continuidade e permanência das ações de EAN no âmbito do ensino, como recomendado no 

Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas; e 

https://www.cenpec.org.br/noticias/paralisacao-de-aulas-nas-redes-publicas-afeta-todos-os-estados-e-91-por-cento-dos-municipios
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encaminha, ainda, a tomada de decisão sobre o comer neste momento, orientada pelo Guia 

Alimentar para a População Brasileira e pelo Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores 

de Dois Anos, ambos são documentos normativos e orientadores para as ações de EAN 

(BRASIL,2020).  

Nessa perspectiva, a motivação em desenvolver a presente pesquisa surgiu a partir da 

necessidade de se criar condições para que a EAN se efetive entre as crianças o mais cedo 

possível, visto que é na fase escolar que se inicia a formação de escolhas alimentares, buscando 

auxiliá-las na adesão de hábitos alimentares saudáveis. Por essa razão, este trabalho visou 

estimular o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis em crianças, através da execução 

de ações de Educação Alimentar e Nutricionais com alunos do 5º ano do ensino fundamental 

de uma escola pública no município de Cajazeiras – PB. 

Deste modo, temos como objetivo geral: desenvolver atividades de Educação Alimentar 

e Nutricional (EAN) como prática educativa no ensino remoto fundamental público em uma 

turma do 5º anodo município supracitado. Para tanto, delimitamos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Avaliar os conhecimentos sobre EAN com aplicação de um questionário na turma do 5º 

ano do ensino fundamental; 

 Analisar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da EAN; 

 Aplicar uma caderneta impressa de atividades de EAN de promoção da alimentação 

saudável e conscientização sobre o consumo em excesso de alimentos industrializados; 

 Certificar a aprendizagem adquirida após a aplicação da caderneta de atividades de EAN 

em ensino remoto por meio de um questionário; 

 Verificar os conteúdos sobre Alimentação e Nutrição abordados no livro didático 

utilizado no ensino de Ciências; 

 Analisar o ensino de Ciências no ensino remoto emergencial; 

 Conhecer e analisar o Projeto Político Pedagógico da escola Municipal Crispim Coelho 

no âmbito da EAN. 

Portanto, com o intuito de alcançar os objetivos supracitados, este trabalho foi composto 

por quatro capítulos: o capítulo 2, O importante papel da escola para a educação alimentar e 

nutricional; o capítulo 3, Metodologia; o capítulo 4, Resultados e discussão; e, por fim, as 

Considerações finais. 
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2 O IMPORTANTE PAPEL DA ESCOLA PARA A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

Neste capítulo, vamos abordar como a escola exerce um importante papel para a 

educação alimentar e nutricional, aja vista ser um ambiente que visa a formação cidadã, a 

constituição do conhecimento e de atitudes e valores, nesse sentido, é um espaço adequado para 

se desenvolver ações de EAN, promovendo uma qualidade de vida e um melhor rendimento 

escolar. Para essa abordagem, ele foi dividido em quatro partes, a saber:2.1 Educação alimentar 

e nutricional; 2.2 Segurança alimentar e nutricional; 2.3 Programa Nacional de Alimentação 

Escolar; 2.4 A importância do ensino de ciências para a educação alimentar e nutricional;2.5 

Práticas pedagógicas no ensino da educação alimentar e nutricional; e 2.6 Desafios do ensino 

em tempos de pandemia. 

2.1 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Define-se Educação Alimentar e Nutricional(EAN) como parte da nutrição aplicada que 

orienta seus recursos em direção da aprendizagem, da adequação e da aceitação de hábitos 

alimentares saudáveis em consonância com os conhecimentos científicos em matéria de 

nutrição (GALISA et al., 2015).A EAN é o ato de transmitir ao público conhecimentos com 

foco na melhoria da saúde através da promoção de hábitos alimentares adequados, da 

eliminação de práticas dietéticas insatisfatórias e do uso eficiente dos recursos 

alimentares(GARCIA; MANCUSO, 2016).Surgiu a partir de campanhas que visavam a 

implantação de novos alimentos e práticas educativas, as quais favoreceram o desenvolvimento 

de políticas de alimentação, passando a ser adicionada aos direitos, ademais, essa prática 

ganhou evidência no final da década de 1990 (SOUSA, 2013). 

Desta forma, a EAN favorece o geramento de informações sobre a importância de 

hábitos alimentares saudáveis para as pessoas; proporciona ganhos à saúde através da escolha 

de alimentos ricos em nutrientes vitais para a vida humana; e proporciona também a reflexão 

acercada necessidade de uma alimentação saudável, possibilitando mudanças e,até mesmo, 

recuperando hábitos alimentares tradicionais. Portanto, tem o papel de ajudar nas seleções 

alimentares mais adequadas (LEÃO, 2007). 

As ações em EAN desenvolvam estilos de vida saudáveis, além de constituírem 

ferramenta de aquisição de conhecimentos sobre nutrição, mudanças de atitudes e 

comportamentos relacionados com a alimentação (GUIMARÃES et al., 2010). Em outras 

palavras, elas contribuem para a promoção e a proteção da saúde através de uma alimentação 

adequada e saudável, desempenhando o crescimento e desenvolvimento humano conforme as 
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políticas públicas em alimentação e nutrição. Essa relação é realizada a partir do trabalho em 

conjunto, planejando e mapeando as necessidades e possibilidades para um trabalho que vise 

uma educação alimentar (BRASIL, 2012). 

Nesse contexto, a escola é o melhor agente para promover a EAN, já que é na infância 

e na adolescência que se fixam as atitudes e práticas alimentares. Na infância, em especial, o 

hábito alimentar é explorado, nesta fase, além da curiosidade, existe a questão de que o senso 

crítico está sendo desenvolvido. Com o ingresso na escola, a criança está suscetível a 

influências, sobretudo nas escolhas alimentares, uma vez que passa a se relacionar com outras 

pessoas e se depara com novos hábitos sociais. Por isso, a escola tem papel fundamental na sua 

formação e ampliação de conhecimentos e práticas que promovam a educação em saúde, 

estimulando hábitos alimentares saudáveis para as famílias e comunidades, os quais poderão 

desenvolver condutas adequadas à manutenção da saúde (BRASIL, 2008). 

O ambiente escolar é um local complexo e social que atinge de maneira significativa 

todos os indivíduos pertencentes, inclusive os escolares. Por meio de ações e práticas, esse 

ambiente visa o conhecimento, a aprendizagem, a formação de atitudes e novos valores e,dentre 

muitas combinações educativas que realiza, está inserida a promoção da saúde. Nesse sentido, 

a escola é vista como um espaço adequado para se desenvolver ações de EAN, promovendo 

uma qualidade de vida e um melhor rendimento escolar.  

A esse respeito, Pontes et al (2016) afirma que a promoção da saúde deve ser inserida 

na vida e cotidiano do aluno ainda na infância permanecendo até a fase adulta de maneira 

gradativa, a fim de que a formação de hábitos alimentares saudáveis seja adquirida por 

comportamentos autônomos e conscientes por meio de suas escolhas desde pequenos. 

Na infância e na adolescência, ocorrem a consolidação e a formação de hábitos 

saudáveis, o que justifica a importância da EAN, visando a prevenção e a promoção da saúde 

dos indivíduos nessa faixa etária. Devido às mudanças de estilos de vida na sociedade, as 

crianças acabam passando a maior parte do tempo na escola, por essa razão o ambiente escolar 

tem suas responsabilidades sob a alimentação desses sujeitos. Desse modo, a escola tem o papel 

de fornecer a refeição baseada nas recomendações nutricionais de cada um dos seus alunos, 

considerando o tempo em que eles estão naquele espaço, além de promover ações voltadas para 

a alimentação, objetivando que os escolares conheçam, manipulem e consumam novos 

alimentos (BOOG, 2003). 

2.2 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
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O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) surge durante a Primeira 

Guerra Mundial relacionado à segurança nacional, ganhando importância na Segunda Guerra 

Mundial. Em 1946, a fome é discutida como questão política com a publicação do livro 

Geografia da Fome de Josué de Castro. Nos anos 70,ela passa a ser vista como questão de 

produção agrícola; nos anos 80, amplia-se sua visão quanto ao acesso; e, no ano 1996, é 

discutida a responsabilidade do Estado para com a SAN, passando a ser uma questão de 

produção de alimentos com ênfase na comida, motivada pela crise de escassez associada a uma 

política de manutenção de estoques de alimentos e pela I Conferência Mundial de Alimentação, 

organizada pela Food and Agriculture Organization (FAO), órgão integrante da Organização 

das Nações Unidas (ONU). Na década de 1980, com a superação da crise de alimentos, 

concluiu-se que os problemas da fome e da desnutrição eram decorrentes de problemas de 

demanda, ou seja, de acesso e não só de produção. Dez anos depois, observou-se a maior 

ampliação do conceito, incluindo a oferta adequada e estável de alimentos, e principalmente, a 

garantia de acesso, além de questões referentes à qualidade sanitária, biológica, nutricional e 

cultural dos alimentos (VALENTE, 2002). 

 De igual modo, no Brasil, com a Lei Orgânica de 18 de Setembro de 2006, foi instituído 

o direito à alimentação como eixo norteador da SAN, a qual é definida como a realização do 

direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

social, cultural, econômica e ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

De acordo com dados da FAO (2011), a fome é a maior tragédia e o maior escândalo do 

mundo, sendo a quantidade de pessoas subnutridas extremamente alta. De modo geral, a 

desnutrição, sobretudo na infância, resulta em atraso do crescimento físico e mental e em 

aumento da mortalidade. Contudo, em nosso país, observa-se uma transição nutricional, 

deixamos de ter uma grande parcela da população com baixo peso relacionado com a 

desnutrição e passamos a uma enorme e preocupante quantidade de pessoas com excesso de 

peso. No entanto, um mal ainda assola o estado nutricional dos brasileiros, especialmente os 

mais carentes, mesmo aqueles acima do peso saudável: a fome oculta (IBGE, 2004). 

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam 

que a obesidade mais que dobrou no país entre a população com 20 anos ou mais no ano de 

2019, em comparação com o ano de 2013, quando havia sido feito o último levantamento 

(IBGE, 2019). Os dados são referentes à Pesquisa Nacional de Saúde 2019 e, segundo os 

números dessa pesquisa, o índice passou de 12,2% para 26,8%. No mesmo período, a obesidade 
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entre as mulheres na mesma faixa etária passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da 

masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%. No caso de excesso de peso, a proporção na 

população subiu de 43,3% para 61,7%. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as 

mulheres, de 43,2% para 63,3% (IBGE, 2019). 

Nesse sentido, a fome oculta é conhecida por carência de micronutrientes, afeta cerca 

de um terço da população mundial e está relacionada, principalmente, com a deficiência de 

ferro, zinco, iodo e vitamina A. Recebe essa nomenclatura por se instalar silenciosamente, sem 

sinais clínicos aparentes. Mesmo que o quadro não seja avançado, ela já é capaz de causar danos 

relevantes à saúde, aos sistemas de saúde e à sociedade (RAMALHO, 2008). Por esse motivo, 

cuidar da alimentação e da nutrição é tão importante, elas influenciam a saúde e o bem-estar 

das pessoas. Desta forma, a alimentação faz parte das necessidades básicas do ser humano. 

Quando garantida de forma adequada, promove uma nutrição segura, contribuindo para que o 

indivíduo atinja seu potencial pleno de crescimento e desenvolvimento, com boa qualidade de 

vida, dignidade e cidadania (RIBEIRO; JAIME; VENTURA, 2017). 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e a promoção da alimentação saudável são 

essenciais para a saúde e qualidade de vida. No contexto da realização do Direito Humano à 

Alimentação Adequada e da garantia da SAN, a EAN enquadra-se como uma área de 

conhecimento e de prática transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, a qual busca 

promover a prática voluntária de hábitos alimentares saudáveis. Essa prática deve fazer uso de 

abordagens e recursos educacionais de forma problemática e ativa (como rodas de conversas, 

brincadeiras, questionamentos, entrevistas, etc.), que promovam o diálogo junto a indivíduos e 

grupos populacionais, levando em consideração todas as fases do curso da vida (GALISA  et 

al.,2015). 

A intersetorialidade é compreendida como uma articulação dos distintos setores 

governamentais, que promove a corresponsabilidade na garantia da alimentação adequada e 

saudável. No processo de construção de ações intersetoriais, são articulas a troca e a construção 

coletiva de saberes, linguagens e práticas entre os diversos setores envolvidos na área. Neste 

processo, cada setor incluso pode expandir a sua capacidade de analisar e de transformar seu 

modo de fazer, a partir do convívio com a perspectiva dos outros setores, abrindo caminho para 

que os esforços de todos sejam mais efetivos e eficazes (JUNQUEIRA, 2004). 

 

 

2.3 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
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Implantado na década de 50, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

consiste em um programa de merenda escolar sob plena responsabilidade do poder público para 

todo o território nacional. Com o passar do tempo, foi aumentando o número de municípios que 

aderiram a essa proposta. Desde então houve algumas mudanças para seu constante 

aperfeiçoamento e melhoria da assistência, como a descentralização do repasse financeiro 

diretamente para as unidades executoras do programa, a prioridade para compra de alimentos 

de pequenos produtores locais e o incentivo a alimentação saudável segura e de qualidade 

nutricional para os escolares (BRASIL, 2017).  

Em 1979, a conhecida campanha da merenda escolar, subordinada ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), adquiriu caráter com efeitos voltados para o contexto do processo 

ensino-aprendizagem e as práticas de promoção à saúde, esbarrando em problemas de carência 

nutricional, principalmente nas regiões de menor poder aquisitivo. Essas necessidades 

fomentaram a implantação de um plano alimentar denominado Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), privilegiando as regiões mais pobres (PEIXINHO, 2013).  

Segundo a constituição de 1988, é direito de todo e qualquer indivíduo, de forma a 

assegurar a sua saúde e bem estar, a alimentação saudável e adequada. No Brasil, essa garantia 

se dar por meio de programas e políticas voltadas à alimentação e nutrição, a exemplo do PNAE. 

Além disso, é direito de todos o acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente que 

possa vir a suprir todas as necessidades nutricionais, respeitando a diversidade cultural e 

econômica (BRASIL, 1988). 

Nesse viés, trata-se de um dos maiores e mais abrangentes programas de política pública 

do mundo, gerenciado pelo FNDE, no que se refere ao atendimento universal dos escolares e à 

garantia do direito humano a alimentação adequada e saudável. Esse é o mais antigo programa 

do governo brasileiro na área de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e 

Nutricional(BRASIL, 2017).Ele atende a todos os alunos matriculados na Educação Básica nas 

etapas Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental e Ensino Médio e nas 

modalidades indígena, quilombola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Educação 

de Jovens e Adultos (EJA);os matriculados em escolas públicas, filantrópicas, comunitárias 

(conveniadas com o poder público) e confessionais (mantidas por entidades filantrópicas), bem 

como aqueles matriculados nas escolas federais, em conformidade com o Censo Escolar do ano 

anterior ao do atendimento (BRASIL, 2017). 

Diante disso, o PNAE é tido como o maior programa alimentar escolar da América 

Latina. Ele engloba o direito à alimentação saudável e adequada junto à questão da 

sustentabilidade na Alimentação e Nutrição. Seu merecimento se faz em razão da cobertura 
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integral aos alunos atendidos pela rede pública de educação brasileira (LIBERMANN; 

BERTOLINI, 2015). Portanto, dada a sua relevância e abrangência, ele não poderia deixar de 

atender aos alunos sob nenhuma circunstância, ou seja, o período de pandemia vivido 

atualmente, assim, no dia 7 de abril de 2020, foi publicada a Lei nº 13.987, que altera a Lei nº 

11.947, de 16 de junho de 2009, marco legal do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de 

situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios 

adquiridos com recursos do Programa aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas 

públicas de educação básica (BRASIL,2020). 

A respeito do PNAE, ainda cabe acrescentar que ele tem como objetivo auxiliar os 

estudantes para a construção de hábitos alimentares saudáveis, melhoria no rendimento escolar 

e a garantia da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 

período letivo e também proporciona aprendizagem a respeito dos alimentos e a importância 

destes para continuidade da saúde (BRASIL, 2012). 

Os princípios que o fundamentam são: direto humano à alimentação adequada; 

universalidade; equidade; sustentabilidade e continuidade; respeito aos hábitos alimentares; 

compartilhamento da responsabilidade da alimentação escolar e das ações de educação 

nutricional; e participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações 

realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir a execução do programa 

(BRASIL, 2009). Enquanto as suas diretrizes incidem: na aplicação da alimentação saudável e 

adequada; na inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem; na descentralização das ações e articulação; e no apoio ao desenvolvimento 

sustentável, adquirindo alimentos variados (BRASIL, 2009). 

Esse Programa tem como plano promover estratégias para uma alimentação saudável na 

escola, as quais visam a melhoria dos hábitos alimentares dos seus discentes, nesse intuito são 

criadas propostas através de práticas pedagógicas, buscando avançar em acessão da saúde e da 

seguridade alimentar e nutricional (LIBERMANN;BERTOLINI, 2015).Ele proporciona a 

garantia da SAN dos alunos da educação básica pública, federais, filantrópicas, comunitárias e 

confessionais do país, com fornecimento de alimentos seguros, saudáveis e sustentáveis, sem 

deixar de priorizar a cultura de cada região, bem como a geração de emprego e a redistribuição 

da renda vinculada a agricultura familiar, e ainda a participação no crescimento, 

desenvolvimento e rendimento escolar dos alunos (MALAGUTI, 2015). 

Para atingir as metas do milênio para a Educação e a Saúde, o Governo Federal, por 

meio da Portaria Interministerial nº 1010/2006 - Saúde e Educação, instituiu as diretrizes para 
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a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de Educação Infantil, Fundamental e Nível 

Médio das Redes Pública e Privada em âmbito Nacional, favorecendo o desenvolvimento de 

ações que promovam e garantam a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente 

escolar (BRASIL,2018).Tais diretrizes orientam as ações de EAN para fins do PNAE, estas  

consideradas pelo conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetivam estimular a adoção voluntária 

de práticas e escolhas alimentares saudáveis as quais colaborem para a aprendizagem, o estado 

de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo (BRASIL, 2019). 

 Dessa forma, podem ser consideras ações de EAN, entre outras, aquelas que: promovam 

a oferta de alimentação adequada e saudável na escola; proporcionem a formação de pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente com a alimentação escolar; articulem as políticas 

municipais, estaduais, distritais e federais no campo da alimentação escolar; dinamizem o 

currículo das escolas, tendo por eixo temático a alimentação e nutrição; possibilitem o uso de 

metodologias inovadoras para o trabalho pedagógico; favoreçam os hábitos alimentares 

regionais e culturais saudáveis; estimulem e promovam a utilização de produtos orgânicos e/ou 

agroecológicos e da sociobiodiversidade; estimulem o desenvolvimento de tecnologias sociais, 

voltadas para o campo da alimentação escolar; e utilizem o alimento como ferramenta 

pedagógica nas atividades de EAN (BRASIL, 2019). 

Ademais, todas as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas no ambiente 

escolar devem ser planejadas, executadas, avaliadas e documentadas, considerando a faixa 

etária, as etapas e as modalidades de ensino (BRASIL, 2019). Nesse ambiente, o ensino de 

Ciências tem sido considerado um campo fértil de discussões em torno dessa temática, sendo 

assim, no próximo tópico, será abordado o importante papel dessa disciplina para a educação 

alimentar e nutricional. 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

E NUTRICIONAL 

 

Mediante as problemáticas de saúde na atualidade em virtude dos hábitos alimentares 

inadequados dos brasileiros, torna-se preciso sensibilizar a população a respeito disso, com o 

intento da efetivação de uma Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Contudo, na esfera da 

educação, a alimentação saudável necessita de amplas explanações e reflexões para a sua 

inserção. Nesse contexto, o ensino de Ciências se sobressai como importante campo de 

discussões sobre as inferências em torno da temática alimentação.  
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Contudo, a importância em vincular diferentes disciplinas e a visão interdisciplinar são 

necessárias, e não somente na disciplina de Ciências, no sentido de conduzir o processo de 

ensino e de aprendizagem de modo a permitir que os conteúdos possam ser visualizados por 

meio de inúmeros aspectos, oportunizando ao aluno a formação de uma visão holística acercado 

processo de aprender (SILVA et al., 2015). 

De acordo com Luck (2013), a interdisciplinaridade favorece uma ligação entre 

diferentes áreas do conhecimento, ela diz respeito a um processo que envolve a integração e o 

engajamento de educadores num trabalho em conjunto, interação das disciplinas do currículo 

escolar entre si com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a 

formação integral do aluno. 

A abordagem da alimentação e nutrição na disciplina Ciências no Ensino Fundamental 

por meio de ações de EAN promove a formação de discentes preocupados com a nutrição 

baseada no contexto ético e inserida numa visão crítica e reflexiva. Além disso, busca observar 

e considerar a interação do homem com o alimento, respeitando as questões culturais, sociais, 

econômicas, psicológicas, com a intenção de estabelecer uma educação baseada na 

problematização e na participação ativa dos atores envolvidos(BRASIL, 1998). 

Documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 

1997), evidenciam e indicam a necessidade de melhorar o trabalho com a temática alimentação 

na escola (SILVA et al., 2015). Para tanto, propõem a ideia de dividir e organizar os conteúdos 

em eixos temáticos: Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade e Terra e 

Universo, constituindo relações entre os conteúdos dos eixos temáticos e os temas transversais, 

o que possibilita ampliar a realização do trabalho com essa temática na prática de sala de aula 

(BRASIL, 1998). 

O desenvolvimento de uma consciência com relação à alimentação é necessário, 

considerando-se as demandas individuais e as possibilidades coletivas de obter alimentos. É 

essencial a máxima e equilibrada utilização de recursos disponíveis, pelo aproveitamento de 

partes de vegetais e animais comumente desperdiçadas, plantio coletivo de hortas e árvores 

frutíferas. Esse assunto também é abordado no documento Saúde (SILVA et al., 2015). 

Relacionando a integridade do corpo humano em sua totalidade com a alimentação, este 

deve ser visto como um todo dinamicamente articulado; os diferentes aparelhos e sistemas que 

o compõem devem ser percebidos em suas funções específicas para a manutenção do todo. 

Importa, portanto, compreender as relações fisiológicas e anatômicas. Para que o aluno 

compreenda a maneira pela qual o corpo transforma, transporta e elimina água, oxigênio, 

alimentos, obtém energia, se defende da invasão de elementos danosos, coordena e integra as 
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diferentes funções, é importante conhecer os vários processos e estruturas e compreender a 

relação de cada aparelho e sistema com os demais (BRASIL,1997). 

Nesse seguimento, o corpo reflete a história de vida do sujeito, pois as relações entre 

aparelhos e sistemas e as interações com o meio respondem pela manutenção da integridade do 

corpo. A maneira como tais interações se estabelecem, permitindo ou não a realização das 

necessidades biológicas, afetivas, sociais e culturais, fica registrada no corpo. Assim, a carência 

nutricional, afetiva e social, por exemplo, desenha o corpo humano, interfere na sua arquitetura 

e no seu funcionamento (BRASIL,1997). 

O ser humano tem seu ciclo vital: nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre, 

sendo cada uma dessas fases fortemente marcada por aspectos socioculturais que se traduzem 

em hábitos, comportamentos, rituais próprios de cada cultura. A alimentação, por exemplo, é 

uma necessidade biológica comum a todos os seres humanos. Todos têm necessidade de 

consumir diariamente uma série de substâncias alimentares, fundamentais à construção e ao 

desenvolvimento do corpo, tais como: proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios, sais minerais 

e água. Contudo, os tipos de alimentos e a forma de prepará-los são determinados pela cultura 

e pelo gosto pessoal (BRASIL,1997). 

Nos tempos atuais é muito comum as escolhas alimentares serem delegadas pelo poder 

da mídia mediante a veiculação de propaganda. O consumo é o objetivo principal da 

propaganda de alimentos ou de medicamentos, não importando o comprometimento da saúde. 

Pesquisas têm mostrado que o índice elevado de colesterol no sangue deixou de ser um 

problema apenas de adultos, para ser também de crianças. E não se trata de casos esporádicos; 

vem crescendo o número de crianças com índice elevado de colesterol. Motivo: consumo de 

sanduíches e doces no lugar de refeições com verduras, cereais e legumes (BRASIL, 1997). 

Por essa razão, faz-se importante e necessária a introdução de discussões envolvendo 

Alimentação e Nutrição e Saúde o mais prontamente nas fases iniciais dos anos escolares, a fim 

de orientar e conscientizar as crianças sobre os riscos à saúde de uma alimentação imprópria. 

A escola subsidia os alunos com conhecimentos e capacidades que os tornem aptos a 

discriminar informações, identificar valores agregados a essas informações e realizar escolhas 

(BRASIL, 1997). Espera-se que esse subsidio seja fornecido, pelo menos, mas não só, na 

disciplina de Ciências, partindo as discussões tanto do professor quanto do livro didático.  

Existe uma lista de temas de alimentação e nutrição considerados relevantes para os 

livros didáticos de Ciências mencionados nos PCN, na BNCC e no Manual Operacional para 

Profissionais de Saúde e Educação - Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas: 

“Alimentação e desenvolvimento”, focaliza a relevância da alimentação frente ao crescimento 
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e desenvolvimento do organismo; “Alimentação, nutrição e saúde”, preconiza a alimentação 

saudável para a prevenção de doenças; “Hábitos alimentares e influências culturais e sociais”, 

compreende a valorização dos padrões alimentares regionais, considerando os aspectos 

emocionais, culturais e sociais; “Sistemas alimentares”, identifica os conhecimentos de 

produção, processamento e distribuição alimentar; “Rotulagem nutricional”, prevê conteúdos 

sobre rótulos nutricionais dos produtos processados; “Higiene, conservação e preparo dos 

alimentos”, discute assuntos relativos ao manuseio dos alimentos com o uso das práticas de 

manipulação e higiene, desde a aquisição até o consumo; “Mídia e Saúde”, busca conhecer as 

influências das propagandas nas escolhas alimentares; “Alimentação escolar”, contempla o 

conteúdo de ações governamentais sobre alimentação escolar (LIMA; TORAL, 2020). 

Estão previstos para o 5º ano escolar, de acordo com os PCNs, conteúdos tópicos como 

“Carências nutricionais e doenças crônicas”, “Políticas públicas na saúde” e “Corpo e 

autoestima”. Ademais, a BNCC também traz o objetivo “Discussão de distúrbios nutricionais”, 

com inclusão deste tema, e também “Rotulagem nutricional”, tido como um tema prioridade 

nesse nível (LIMA; TORAL, 2020). 

Nos PCN, para os 6º e 7º anos consta a discussão dos temas “Carências nutricionais e 

fome”, “Processo de obtenção dos alimentos”, “Uso de agrotóxicos” e “Consumismo e 

sustentabilidade”. E, segundo a Base Nacional, têm-se como objetivos “Programas e 

indicadores de saúde pública” e “Sistemas alimentares”, visto que nesse período escolar 

encontram-se conteúdos relativos à agricultura e aos processos envolvidos no seu 

desenvolvimento, também essas temáticas podem ser verificadas em “Transformação química” 

e “Misturas homogêneas e heterogêneas” (LIMA; TORAL,2020). 

Outro tema instigado nos livros didáticos foi “Alimentação escolar”. Os PCN trazem 

esta discussão no tópico do 5º ano em “Políticas públicas na Saúde” e na Base Nacional em 

“Sustentabilidade”. No 6º ano, o conteúdo é visto pelos PCN em “Plantios de hortas e pomares” 

e “Consumismo e sustentabilidade”. Para o sétimo ano, há aumento da discussão com a 

abordagem de ecossistemas e botânica (LIMA; TORAL,2020). 

Um estudo realizado por Lima e Toral (2020) em escolas públicas do Distrito Federal, 

entre fevereiro e março de 2018, analisou conteúdos de alimentação e nutrição nos livros 

didáticos de Ciências do 5º, 6º e 7° anos do ensino fundamental. Foram avaliados 100% dos 

exemplares (n=39) aprovados nos Guias dos Livros de Ciências do Programa Nacional do Livro 

Didático de 2016 e 2017. Nessa perspectiva, esse estudo identificou a presença ou a ausência 

de oito temas nos livros, a saber: Alimentação e desenvolvimento; Hábitos alimentares e 

influências culturais e sociais; Alimentação, nutrição e saúde; Sistemas alimentares; Rotulagem 
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nutricional; Higiene, conservação e preparo dos alimentos; Mídia e saúde; e Alimentação 

escolar. Ele ainda constatou que: a maioria dos livros obteve pouca abordagem alimentar e 

nutricional; o tema “Alimentação e desenvolvimento” esteve em apenas 55,4% dos livros do 

quinto ano, não sendo aprofundado posteriormente; alguns temas apresentaram textos 

classificados como regulares ou bons, mas nenhum texto considerado fraco. O estudo também 

notou frequente a abordagem sobre pirâmides alimentares, contudo, verificou ausência e/ou 

falta de desenvolvimento quanto à higienização dos alimentos. 

 

2.4.1 A escola e sua importância para a educação alimentar e nutricional 

 

Na esfera do Ministério da Educação, a escola é vista como um dos espaços mais 

focados pelas políticas públicas de alimentação e nutrição para a promoção da alimentação 

saudável (BRASIL, 1998; SANTOS, 2012; RAMOS et al., 2013). Nesse viés, objetivando 

favorecer o desenvolvimento de propostas que viabilizem e garantam a adesão de práticas 

alimentares mais saudáveis no ambiente escolar, foi instituída pelo Ministério da Saúde, por 

meio da Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN), a Portaria 

Interministerial nº. 1.010 de 8 de maio de 2006, que determina as diretrizes para a promoção da 

alimentação saudável nas escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

das redes pública e privada, em esfera nacional (BRASIL, 2006). 

O ambiente escolar, deste modo, é um local favorável para o estímulo de hábitos 

saudáveis, uma vez que visa a fornecer uma alimentação saudável com aporte energético e 

nutricional adequado, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, nutricional e emocional 

dos alunos. Além disso, esse ambiente permite um acompanhamento da alimentação dos 

escolares, identificando as preferências alimentares e podendo intervir de maneira positiva afim 

de atender as necessidades específicas (ISSA et al., 2014). 

Considera-se a formação do hábito alimentar como um conjunto de práticas realizadas 

em torno da alimentação e que se repetem com o passar do tempo. Na infância, quando a criança 

adentra o âmbito escolar, ela torna-se susceptível a conhecer e experimentar novos alimentos e 

preparações, o que, possivelmente, acarretará em modificações nos seus hábitos alimentares 

devido às influências do grupo social e dos estímulos presentes no ambiente (PACHECO, 

2008). Por esse motivo, os hábitos saudáveis da alimentação devem ser incentivados e 

praticados desde a primeira infância. É nesta fase da vida que as crianças costumam entrar na 

escola e estão desenvolvendo uma série de funções de caráter físico, cognitivo e motor 

(GALISA et al.,2014). 
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Além do mais, é importante que a criança relaciona-se com outras crianças e indivíduos. 

Nessa interação, certamente, ela irá observar e conhecer inúmeros tipos de alimentos, 

relacionados aos hábitos diários de consumo alimentar das outras crianças. Tal fato torna-se 

especialmente importante, pois, caso essa criança ainda não possua uma adequada formação ou 

tenha conhecimento sobre o que é ou não adequado, com a elevada influência que sofrerá do 

meio em que vive, poderá corrigir sua formação ou aprimorar seu conhecimento. 

Assim, a criança adquire hábitos alimentares saudáveis ou muda os hábitos existentes, 

já formados pela interação, pela prática, logo, ações de educação alimentar e nutricional podem 

despertar mudanças nas escolhas alimentares e favorecer para a qualidade de vida da criança. 

Nesse sentido, a inserção de hábitos alimentares saudáveis também se concretiza na escola, não 

apenas pelo aspecto educacional em estudar e disseminar o conhecimento sobre o assunto, mas 

ainda no sentido de praticar a alimentação saudável, seja por meio da merenda escolar ou das 

cantinas, seja através do amplo convívio social e da troca de vivências alimentares entre os 

estudantes (MORAES; DIAS, 2012; OMS, 2014). 

A educação alimentar e nutricional, portanto, é o processo chave e fundamental que, 

vinculado à proposta da escola, torna-se essencial para conduzir, num espaço ideal, visto que 

os alunos passam grande parte do tempo nesse ambiente, o contato com os conhecimentos 

relacionados à alimentação e nutrição. 

2.5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

A prática pedagógica é, na verdade, uma atividade teórico-prática, em que o lado teórico 

é representado pelas teorias pedagógicas e sistematizado a partir da prática realizada dentro das 

condições concretas de vida e de trabalho (VEIGA, 2008). Nessas condições concretas, temos 

vários fatores que estão inseridos na prática pedagógica, dentre eles: a especificidade, os 

métodos, as técnicas e os recursos de ensino, a comunicação e outros meios pelos quais os 

professores podem melhorar o seu desempenho dos seus alunos em sala de aula (AYRES, 

2004). 

Ao se falar em práticas pedagógicas, dá-se ênfase ao saber pedagógico que, de acordo 

com Pimenta (2009), é o saber construído pelo professor no cotidiano de seu trabalho, o qual 

fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que possibilita ao professor interagir com seus 

alunos, na sala de aula, no contexto da escola onde atua. Esse autor ainda relata que a prática 

docente é a expressão desse saber pedagógico construído e fonte de seu desenvolvimento. 
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Nessa linha, Veiga (2008) distingue duas perspectivas de práticas pedagógicas: a 

repetitiva e a reflexiva: a primeira tem por base leis e normas preestabelecidas, bastando ao 

professor subordinar-se a elas, uma vez que já está definido o que se quer fazer e como fazer; a 

segunda toma por fundamento a perspectiva de Libâneo (2002) em seu livro onde cita que há 

diversas pesquisas as quais repercutem no Brasil sobre a prática pedagógica reflexiva dos 

professores e que esta deve ser buscada na reflexão do professor a partir de sua própria prática. 

Em 1998, foram estabelecidos pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC) os 

PCN´s para as diversas disciplinas, e neste contexto foram propostos Temas Transversais a 

serem trabalhados em todas as séries e por todos os docentes do Ensino Fundamental (MEC, 

1998). Um desses temas é a Saúde, sendo a EAN uma temática incluída dentro dele com a 

finalidade de trazer novas possibilidades para o desenvolvimento de estratégias de ensino e 

aprendizagem, as quais servem para nortear os docentes. Ela é uma parte essencial na Educação 

para a Saúde, uma vez que a saúde física e mental depende do estado nutricional do indivíduo 

e deve ser enfatizada pelos docentes. 

De acordo com Oliveira e Manchini (2008), a EAN, muitas vezes, consiste em simples 

orientações e conhecimentos pontuais e restritos, com o emprego de técnicas educativas 

inadequadas e tradicionais constituídas apenas de palestras formais e utilizadas 

indiscriminadamente como uma fria transmissão de conhecimentos. Todavia, esse tipo de 

enfoque não é efetivo, porque leva o educando a assumir uma atitude passiva no processo de 

ensino-aprendizagem, ignorando o sentido ativo e prático que deve caracterizar tal processo, 

por parte tanto dos docentes como dos alunos. 

A partir do fundamento teórico dado a prática pedagógica, tem-se então algumas 

considerações sobre a EAN. Portanto, estabelecendo uma ligação entre os dois assuntos, 

Oliveira e Manchini (2008, p. ) afirmam que: “durante a abordagem educativa em alimentação 

e nutrição, deve-se ter, por princípio, a participação ativa de especialistas de diferentes e vários 

setores como educação, comunicação, agricultura, horticultura, saúde pública, ciências da 

nutrição, comércio e indústria e outros”. 

Ainda nessa perspectiva, Bizzo e Leder (2005) enfocam que o Ensino sobre Nutrição é 

fundamental na promoção de saúde e deve ter lugar na escola, por isso, a Educação Nutricional 

não pode deixar de compor, criticamente, um Plano Nacional Oficial de Ensino. Desta maneira: 

 

A eficácia da educação nutricional ao escolar poderia estar concebida não 

circunscrita como simples verificação de conhecimentos, e sim evoluindo pela 

incorporação da avaliação de práticas e indicadores efetivos de saúde no 

percurso do processo educativo (avaliação de processo) e convergindo para 
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replanejamentos de aperfeiçoamento (produto de avaliação de resultado), 

sinergizada por complementaridade entre variáveis quantitativas e qualitativas 

(BIZZO; LEDER, 2005, p. ). 

 

No intuito de abordar as práticas pedagógicas para trabalhar a temática em questão, 

Oliveira e Manchini (2008) cita que existem diferentes propostas de intervenção em EAN 

dentro das escolas, pois são várias as possibilidades e as estratégias possíveis de serem aplicadas 

nesse ambiente a fim melhorar os hábitos alimentares dos alunos. Enquanto Pipitone e tal. 

(2003) avaliaram que o tema de EAN deveria ter, na prática, destaque maior entre os conteúdos 

de Ensino de Ciências reservados para a Educação Fundamental. Por essa razão, Oliveira e 

Manchini (2008) ressaltam que os projetos nessa área, em sua maior parte, são realizados nas 

aulas de Ciência ou Biologia, embora a EAN esteja proposta como um tema para ser trabalhado 

em todas as disciplinas do currículo escolar. 

É importante, contudo, que o professor tenha claro que o ensino de Ciências Naturais 

não se resume na apresentação de definições científicas, como acontece em muitos livros 

didáticos que, em geral, trazem definições fora do alcance da compreensão dos alunos (MEC, 

1998). Desta forma recursos como aula teórica, práticas, jogos, cartilhas, cozinha experimental, 

vídeos devem ser utilizados para o tratamento dessa temática (OLIVEIRA; MANCHINI, 2008). 

Quanto aos recursos didáticos que podem ser utilizados para o ensino, como material 

audiovisual, Bizzo e Leder (2005) dizem que constituem de materiais provocativos e não 

meramente contemplativos; materiais com expressiva ênfase em imagens e esquemas didáticos, 

os quais levem a pensar e não a imprimir conhecimento pronto. Nesse sentido, experiências de 

implantação de uma horta didática, lanches comunitários e feiras educativas são exemplos de 

experiências de boa integração dos escolares com os temas de nutrição e alimentação 

(MAINARDI; PIPITONE, 2009). 

A fim de facilitar a implementação dessas estratégias, o Ministério da Saúde, na gestão 

de Alexandre Padilha (2011-2014), através do seu Departamento de Atenção Básica, lançou os 

Dez Passos para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, que reforça a abordagem 

da promoção da saúde e da alimentação saudável nas atividades curriculares da escola, com a 

discussão pelos alunos dos benefícios e riscos à saúde de suas escolhas alimentares. O 

documento sugere, ainda, a inclusão da Semana da Alimentação Saudável no calendário 

escolar, com a participação de toda a comunidade escolar, como uma das estratégias de trabalho 

(BRASIL, 2006). 
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2.6 DESAFIOS DO ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Mediante à pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19), que transformou o 

mundo todo no ano de 2020, e influencia ainda em 2021, o ambiente desfavorável promoveu o 

isolamento social, o que limita a atividade cotidiana e participação das pessoas. Assim, as 

atividades pedagógicas presenciais foram suspensas e, para dar continuidade ao semestre letivo, 

pensou-se em um ensino remoto por meio de plataformas digitais, com aulas on-line através de 

aplicativos de videoconferência. Nesse sentido, o ensino remoto, que antes era apenas uma 

possibilidade, hoje é uma realidade implantada de forma brusca no meio educacional (SILVA; 

TEIXEIRA, 2020). 

Desta forma, foi necessário abranger novas estratégias de ensino, as quais 

contemplassem essa nova realidade e garantissem uma abordagem centrada no aluno como 

agente principal da sua aprendizagem (MACEDO et al, 2020). Com esse intuito, um dos 

grandes desafios enfrentados, atualmente, é colocar em prática metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem(NEGRO-DELLACQUA et al, 2020). De acordo com o MEC, a Educação a 

Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 

ou tempos diversos. Sendo assim, as metodologias ativas se adequam muito bem ao ensino 

remoto, pois elas permitem maior autonomia para realizar as atividades escolares em outros 

ambientes e em horários alternativos 

Dessa maneira, as metodologias ativas pretendem estimular a autoaprendizagem e a 

curiosidade para pesquisar, refletir e analisar possíveis situações na tomada de decisão, sendo 

o professor apenas o facilitador desse processo. Os métodos ativos, que são: ludicidade, 

protagonismo, debate, estudos de caso, pesquisas de campo, estudos em grupo, projetos e 

tecnologia, utilizam ferramentas digitais para auxiliar na realização das tarefas (DIESEL; 

BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Nesse novo cenário de ensino remoto, o professor precisa buscar novas estratégias de 

aprendizagem, que sejam focadas no aluno, que os motive e favoreçam a autonomia. Porém, 

não basta apenas lançar mão de várias estratégias, é preciso que esse professor reveja suas 

atitudes, possuindo a habilidade de escutar os estudantes, valorizar a opinião deles, ser empático 

e responder aos seus questionamentos. Essas características são, sem dúvida, as que favorecem 

a motivação e a consequente criação de um ambiente de aprendizagem favorável (DIESEL; 

BALDEZ; MARTINS, 2017).  

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/legisla09.pdf
https://sae.digital/metodologias-ativas/
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Assim, o ensino remoto possibilita interação em ambientes virtuais, textos em formato 

digital, métodos colaborativos de produção de conteúdo: propõe a construção de um blog em 

equipe, a escrita de textos em conjunto (no Google Docs, por exemplo) e a criação de um canal 

no YouTube com vídeos sobre os temas estudados; apresentações em formato multimídia: 

gravações de vídeos com a apresentação de trabalhos e compartilhamento com os professores 

e colegas, elaboração de slides e mapas mentais com os assuntos estudados; avaliações on-line: 

aplicar provas através de canais digitais e disponibilizar simulados e questionários para fins 

avaliativos; aplicativos e softwares educacionais: jogos educativos, realidade aumentada, entre 

outros(DIESEL, BALDEZ E MARTINS, 2017). 

O ensino remoto, em tempos de pandemia, tornou-se a principal alternativa no processo 

de aprendizagem, sendo proposto para que os alunos pudessem ter acesso aos conteúdos 

curriculares que seriam desenvolvidos presencialmente. No entanto, em condições atípicas, o 

planejamento das estratégias de ensino exige criatividade para resolver os problemas, a 

incorporação de novas estratégias para atender a essa nova demanda e a libertação de ideias 

tradicionais(RONDINI; PEDRO; DUARTE, 2020). 

 Em seu estudo, Dias (2021) afirma que é importante saber aliar as metodologias ativas 

com o ensino remoto a fim de tornar o processo de aprendizagem significativo. Contudo, acima 

de tudo, faz-se necessário entender que o fator ambiental no qual os alunos estão inseridos é 

fundamental para o desenvolvimento da funcionalidade do aluno. Esse autor assegura que não 

basta dizer que o ensino remoto está sendo realizado sem levar em consideração, por exemplo, 

os fatores pessoais, como a condição socioeconômica do aluno; os fatores ambientais como o 

acesso à internet, a moradia, o apoio familiar, o próprio professor, dentre outros; os fatores 

relativos à limitação de atividade e à restrição a participação social, como estar presencialmente 

no ambiente acadêmico, conversar com amigos e trabalhar em equipe (DIAS, 2021). 

Todos esses aspectos, portanto, podem interferir nas funções mentais e emocionais do 

aluno, podendo desenvolver uma condição de saúde, e assim, interferir negativamente no seu 

aprendizado. Tendo isso em vista, é necessário que os professores aprendam a conhecer seus 

alunos e, assim, saibam transformar aqueles fatores ambientais que são barreiras em fatores 

facilitadores, repercutindo positivamente na funcionalidade do aluno e, consequentemente, no 

aprendizado significativo. 
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3 METODOLOGIA 

  

 No tocante aos aspectos metodológicos da pesquisa, neste capítulo, eles dizem respeito 

ao detalhamento: da natureza da pesquisa, do tipo de pesquisa realizado, da descrição do campo 

de trabalho (local da pesquisa, população e amostra, critérios de inclusão e de exclusão, 

aspectos éticos da pesquisa), da descrição da atividade (coleta de dados e elaboração do 

questionário instrumento de pesquisa) e da análise dos dados empreendida.  

 

3.1 ASPECTOS DA PESQUISA 

 

3.1.1 Natureza da pesquisa 

 

As crianças no ensino fundamental encontram-se em idade de formação e 

estabelecimento de hábitos alimentares, o que reforça a importância de serem abordados 

corretamente os temas de alimentação e nutrição na escola, seja por meio do livro didático ou 

por diferentes estratégias de EAN. Tendo isso em vista, temos como objetivo desenvolver 

atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como prática educativa no ensino 

remoto fundamental público em uma turma do 5º ano do município de Cajazeiras- PB. 

Para tanto, a natureza desta pesquisa é qualitativa e teve como objeto de estudo a análise 

dos conhecimentos sobre alimentação saudável e nutrição com aplicação do primeiro 

questionário, depois isso, buscou-se desenvolver atividades de EAN com os escolares do ensino 

fundamental público e certificar a aprendizagem adquirida após a utilização da caderneta de 

atividades de EAN em ensino remoto, sendo então aplicado o segundo questionário. 

A análise é qualitativa porque estuda detalhadamente determinado fato e grupo de 

pessoas, buscando informações para se explicar as características do objeto da pesquisa. As 

pesquisas qualitativas, de acordo com Oliveira (2007), descrevem, explicam e analisam fatos e 

fenômenos de forma a tecer uma análise do objeto de estudo. Elas envolvem a observação 

intensiva e de longo tempo num ambiente natural, o registro preciso e detalhado do que acontece 

no ambiente e a interpretação e análise de dados utilizando descrições e narrativas (MINAYO, 

2011). Assim, a abordagem qualitativa descrita por Oliveira (2007) apresenta, como algumas 

de suas principais características, o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

como instrumento fundamental; além do caráter descritivo; e do enfoque indutivo.  

Segundo Marconi e Lakatos (2000), a indução vai do particular para o geral para se tirar 

conclusões. O método indutivo realiza-se em três etapas, as quais compreendem:1 - Observação 
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e análise dos fatos ou fenômenos para descoberta e explicação das causas de sua ocorrência;2 - 

Descoberta da relação entre fatos e fenômenos por intermédio da comparação; e 3 - 

Generalização da relação entre os fenômenos e fatos semelhantes, inclusive daqueles que não 

foram observados. 

Esse procedimento parte da experiência, “dos sentidos e dos particulares”, nas palavras 

de Bacon, filósofo inglês que destacava os fatos e a experiência em relação à teorização, 

rejeitando como cientificamente válida a especulação filosófica. Para ele, o conhecimento 

advinha a partir de observações empíricas (MENNA, 2011). O método indutivo supõe uma 

inferência ampliativa, isto é, a informação contida no limitado conjunto de fatos particulares é 

ampliada em uma nova e mais abrangente informação contida nas proposições universais. Vale 

destacar que o método indutivo baconiano leva em conta também os casos desfavoráveis e é, 

portanto, um método crítico (MENNA, 2011). 

 

3.1.2 Tipo da pesquisa 

 

Esta pesquisa é classificada como exploratória, posto que terá como objetivo dar uma 

explicação geral sobre determinado fato através da delimitação do estudo, do levantamento 

bibliográfico e da leitura e análise de documentos. A pesquisa exploratória busca conhecimento 

em maior profundidade acercado assunto tratado, de modo a torná-lo mais claro ou construir 

questões importantes para a condução da pesquisa, desta maneira, ela contribui para o 

esclarecimento de questões superficialmente abordadas sobre um dado tema (RAUPP; 

BEUREN, 2004). 

Nesse sentido, os documentos analisados foram o Projeto Político Pedagógico da escola 

objeto de estudo e o livro didático adotado na disciplina de Ciências, Buriti Mais Ciências, da 

autora Ana Carolina de Almeida Yamamoto, Editora Moderna, ano 2017, na turma do 5º ano 

do ensino fundamental que foi acompanhada.  

Em relação ao seu delineamento, ou seja, ao planejamento desta pesquisa, ela é 

classificada como pesquisa-ação, uma vez que foi realizada em estreita associação com uma 

ação feita pela pesquisadora. Na pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem desempenhar um 

papel ativo na própria realidade dos fatos observados. Desse modo, é delimitado um problema 

ou necessidade e realizada uma ação ou intervenção que esteja envolvida com o problema sob 

observação a fim de modificar, melhorar essa realidade.  

Em sua obra, Prodanov e Freitas (2013) enumeram as principais características desse 

tipo de pesquisa, algumas delas são: ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 
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implicadas na situação investigada; o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou pelo 

menos esclarecer os problemas da situação observada; pretende-se, com a pesquisa, aumentar 

o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas 

consideradas no processo. 

 Na incipiência da ideia de pesquisa-ação, nos anos de 1940, a crença de que os sujeitos 

mudam mais facilmente quando impelidos por decisões grupais valorava esse tipo de 

metodologia, que hoje é muito útil para as pesquisas de natureza aplicada. A pesquisa-ação 

pressupõe a integração dialética entre o sujeito e sua existência; entre fatos e valores; entre 

pensamento e ação; e entre pesquisador e pesquisado (FRANCO, 2005).  

Em seu estudo, Franco (2005), abordando especificamente sobre a pesquisa-ação em 

ciência da educação, enumera os princípios que devem permear essa metodologia, dentre os 

quais destacam-se: a ação conjunta entre pesquisador e pesquisados; a realização da pesquisa 

em ambientes onde acontecem as próprias práticas; a organização de condições de auto 

formação e emancipação aos sujeitos da ação; e o estabelecimento de referências contínuas e 

evolutivas com o coletivo, no sentido de apreensão dos significados construídos e em 

construção.  

Além disso, na pesquisa-ação, o pesquisador estabelece uma relação comunicativa com 

os demais atores do trabalho, tratando-os de igual para igual, porém, ele é ciente da 

singularidade e particularidade de cada um, reconhecendo que sua ação pode ter significado 

diferente para cada indivíduo pesquisado. Como o próprio nome sugere, neste tipo de pesquisa, 

há concomitância entre ação e pesquisa, havendo intercomunicação e relevância entre as duas 

no processo de construção e condução do trabalho. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO 

 

3.2.1 Local da pesquisa 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com a turma do 5º Anodo ensino fundamental da 

Escola Municipal Crispim Coelho, situado na Rua Romualdo Rolim, número 186, Bairro São 

Francisco, zona urbana da cidade de Cajazeiras – PB. A Escola Municipal Crispim Coelho foi 

inaugurada em 21 de agosto de 2003,uma escola de ensino público, localizada em um bairro 

conhecido como local de moradores com baixa renda familiar e os pais apresentando baixo 

nível de escolaridade. Ela oferece seus serviços em educação há dezessete anos em Cajazeiras. 

De acordo com o censo escolar de 2020, possui388 alunos matriculados: 46 no Ensino Infantil; 
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187 no Ensino Fundamental I; e 143 no Ensino Fundamental II; sendo 31 alunos matriculados 

no 5º ano, e com horário de funcionamento em três turnos. 

A estrutura física dessa escola é composta por uma sala da direção, um pátio, dois 

banheiros sendo um feminino e outro masculino, um laboratório de informática, cinco salas de 

aula, uma cantina e um almoxarifado. Possui dezessete professores atuantes e o PNAE é 

acompanhado pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. 

Ademais, a cidade de Cajazeiras é um município brasileiro, situado na extremidade 

ocidental do estado da Paraíba, Região Nordeste do país. Ela pertence à Região Geográfica 

Intermediária de Sousa-Cajazeiras e à Região Geográfica Imediata de Cajazeiras e está distante 

468 quilômetros da capital do estado, João Pessoa. Ocupa uma área de aproximadamente 

566 km² e sua população, conforme dados do IBGE em 2018, era de 61 776 habitantes, 

constituindo o sétimo município mais populoso da Paraíba. 

 

3.2.1.1 Descrição do local da pesquisa 

 

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Crispim Coelho na 

cidade de Cajazeiras/PB pertence a Esfera Administrativa Municipal. Sua área de extensão 

territorial é de 129.57 m² e a amplitude de 171.23 m². Ela oferece os Níveis da Educação Básica 

em Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais e a modalidade de ensino Educação 

de Jovens e Adultos 1º e 2º Segmentos. 

Fundada em 1962, durante a gestão do Prefeito Otacílio Jurema, a referida escola foi 

assim denominada em homenagem ao professor alfabetizador Crispim Coelho. Vindo de 

família tradicional da cidade de Cajazeiras, ele lecionou em um antigo casarão na Rua Padre 

Rolim e exerceu sua profissão até a aposentadoria, a qual se deu em 15 de maio de 1934 no 

cargo de Professor e Diretor interno do Grupo Escolar Monsenhor João Milanês. Considerado 

um exemplar professor, com seus conhecimentos e ensinamentos de homem digno e cumpridor 

de seus deveres públicos, Crispim Coelho prestou a sociedade valiosos serviços e faleceu ao 

completar 103 anos. Na época, os alunos eram oriundos do entorno da escola, filhos de 

trabalhadores que não tinham condições financeiras de custear os estudos dos seus filhos em 

escolas privadas. 

A escola Crispim Coelho está inserida num meio onde se externa as diversas expressões 

de carências sociais. É um bairro periférico, com considerável incidência de criminalidade e de 

marginalização, tráfico de drogas, prostituição, violência familiar, desemprego, carências 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Intermedi%C3%A1ria_de_Sousa-Cajazeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Intermedi%C3%A1ria_de_Sousa-Cajazeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Imediata_de_Cajazeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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múltiplas, principalmente, afetiva por parte do educando. Muitos são os desafios, mas políticas 

sociais impulsionam a crença de novas perspectivas educacionais. 

Nesse sentido, a educação no lugar passa a sofrer impactos como analfabetismo 

funcional, desigualdades sociais, diferenças culturais e desestrutura familiar, fatores que 

acabam, muitas vezes, por atrasar o processo ensino e aprendizagem. No entanto, a escola, 

como instituição formadora do indivíduo na sua integralidade, procura resgatar valores para 

construir cidadãos mais íntegros e capazes de transformar o meio no qual está inserido. 

 

3.2.2 População e amostra 

 

 Este estudo teve como experiência as vivências com a turma do 5º ano, a realização das 

atividades educativas ocorreu durante o segundo semestre letivo do ano de 2020, entre os meses 

de novembro e dezembro. 

 

3.2.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos neste estudo apenas alunos matriculados na turma pesquisada, de 

ambos os sexos, com faixa etária ente 10 e 14 anos de idade, que estavam devidamente regulares 

na escola, cujos responsáveis autorizaram a participação na pesquisa por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ANEXOA). 

 

3.2.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos desta pesquisa os alunos que se ausentaram de duas das atividades 

educativas realizadas e os que não responderam aos dois questionários (APÊNDICE A e B) de 

autoria própria da pesquisadora, como também os escolares com problemas cognitivos 

(Síndrome do Espectro Autismo e Down, entre outras) que os impossibilitariam de participar 

da pesquisa, aqueles cujos pais ou responsáveis não concordaram em assinar o TCLE e, por 

fim, os alunos que se recusaram a participar. 

 

3.2.5 Aspectos éticos da pesquisa 
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Na intenção de preservar os aspectos éticos na pesquisa, foi entregue um termo de 

anuência para Escola de Ensino Infantil e Fundamental Crispim Coelho, e os dados foram 

coletados, cujo modelo encontra-se anexado (ANEXO E). 

A pesquisa tem caráter ético e legal, posto que foram obedecidos os princípios básicos 

da bioética, que são: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Levando em conta 

que este estudo foi realizado com humanos, ele seguiu todas as regras estabelecidas pela 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que rege normas éticas quando se trata de 

pesquisa com humanos. Sendo assim, para assegurar a participação na pesquisa, foi incluído o 

TCLE, constando todas as informações necessárias sobre o estudo, de fácil compreensão ao 

indivíduo pesquisado. Além disso, é valido salientar que todos os direitos de proteção de 

imagem, informações anônimas, confidentes e privativas dos participantes serão preservadas 

(BRASIL, 2012). 

Portanto, os indivíduos voluntários foram esclarecidos e orientados acerca da natureza 

e do significado do estudo e todos assinarão o TCLE em duas vias, ficando uma delas com o 

participante. Contudo, em qualquer momento, o participante tem o direito de desistir da 

pesquisa, caso não deseje mais participar. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

A Direção Geral da escola escolhida para campo de estudo foi comunicada sobre a 

pesquisa e, para obter permissão ao acesso da pesquisadora à escola a fim de aplicar o plano de 

atividades, os alunos foram informados pela Coordenação sobre a realização de uma pesquisa 

no ambiente escolar. Devido ao atual cenário de Pandemia do COVID-19, com suspensão de 

aulas presenciais, as ações foram elaboradas e impressas para serem entregues a todos os alunos 

do 5º ano durante o momento da entrega de atividades escolares, realizado com frequência 

quinzenal já definida pela direção da escola; já os alunos que conseguem ter aceso à internet e 

a um smartphone foram convidados para participarem virtualmente das atividades. Essas 

atividades ocorrem em três etapas, sendo cumpridas conforme o curso da pesquisa. 

 Etapa I – Aplicação de questionário para avaliar os hábitos alimentares e conhecimentos 

prévios dos alunos. 

 Assim, na primeira etapa, cada aluno recebeu um questionário elaborado 

exclusivamente para esta pesquisa (Apêndice A), o qual contém perguntas com respostas de 

múltipla escolha e discursiva a fim de conhecer suas práticas alimentares e seus conhecimentos 
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prévios sobre educação alimentar e nutricional. Esse questionário foi utilizado como base para 

avaliar a sua sensibilidade frente à pesquisa. 

 Etapa II – Realização de ações de educação alimentar e nutricional com aplicação de 

uma caderneta. 

Depois, na segunda etapa, foram desenvolvidas as atividades de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN), por meio de uma caderneta de atividades intitulada “Brincando e 

aprendendo com os alimentos”. Essa caderneta continha atividades educacionais com sugestão 

de elaboração de um cardápio equilibrado e saudável; conteúdo de orientação nutricional sobre 

práticas saudáveis e qualidade de vida na promoção da alimentação adequada em dez lições; 

conteúdo com orientação nutricional sobre quantidade de açúcar, sódio e óleo contido nos 

alimentos ultraprocessados; e atividade de aprendizagem contendo a listagem de alguns 

alimentos que são adequados para ser consumidos diariamente e os que devem ser evitados. 

 

Atividade 1- Promoção da alimentação saudável   

Esta primeira atividade teve como objetivo abordar a relevância de uma alimentação 

saudável, bem como os benefícios proporcionados por ela à saúde. Para execução dessa 

atividade de educação alimentar e nutricional, foram utilizadas como ferramentas pedagógicas 

o Novo Guia Alimentar da População Brasileira e o manual dos dez passos para uma 

alimentação saudável através da impressão em uma caderneta. Do Novo Guia Alimentar, foram 

repassadas informações sobre os grupos dos alimentos e as respectivas funções desempenhadas 

por cada grupo, tais como: os macronutrientes, os carboidratos e os lipídeos com função 

energética, as proteínas com função construtora, e os micronutrientes, as vitaminas e os sais 

minerais com função reguladora; e, dos dez passos de uma alimentação saudável, foi abordado 

detalhadamente cada passo com intuito de repassar dicas acercadas práticas alimentares. 

 

Atividade 2- Consumo excessivo de sódio e açúcar 

 

A segunda atividade realizada teve como objetivo introduzir alguns saberes sobre os 

impactos ocasionados ao organismo mediante o consumo excessivo de sódio e de açúcar, 

buscando conscientizar os escolares quanto aos malefícios ocasionados por hábitos alimentares 

inadequados e riscos de desencadeamento de DCNT, como a hipertensão e o diabetes melittus. 

Os materiais utilizados para desenvolvimento da atividade foram figuras de alguns alimentos 

processados e ultraprocessados, indicando o teor de sódio, açúcar e gordura presente em 

diferentes tipos de alimentos industrializados. 



39 

 

 

Atividade 3-Atividade de aprendizagem 

 

A terceira atividade realizada teve como objetivo promover a fixação da aprendizagem 

adquirida nas atividades 1 e 2, selecionando alimentos que são adequados para consumir 

diariamente e os que devem se evitar consumir com mais frequência. 

 

 Etapa III- Avaliação do impacto das atividades nas escolhas alimentares. 

Após a realização das ações educativas, atividades 1, 2 e 3, foi aplicado aos escolares 

um novo questionário (Apêndice B) de autoria própria com a finalidade de avaliar o impacto 

dessas atividades na mudança das escolhas alimentares. 

 

3.3.1 Coleta de dados 

 

O estudo foi realizado junto a turma do 5° ano do ensino fundamental dos anos iniciais 

da Escola Crispim Coelho, localizada no Bairro São Francisco. Essa turma possui 31 alunos 

matriculados, de ambos os sexos, com faixa etária entre 10 e 11 anos de idade, e são moradores 

da zona urbana do município de Cajazeiras- PB.  

Pensou-se nessa escola de natureza peculiar, dada a sua condição socioeconômica de 

baixo poder aquisitivo, pelo fato de se poder analisar o comportamento alimentar e as 

informações e a compreensão sobre Alimentação e Nutrição e Segurança Alimentar neste grupo 

específico, podendo ser os resultados correlacionados a variáveis como condição 

socioeconômica e idade escolar 

Para a realização desta pesquisa, a Direção Geral da escola e a professora de Ciências 

foram contactada, as quais permitiram o acesso da pesquisadora à escola a fim de aplicar o 

plano de atividades. Então, a turma foi informada por essa professora que haveria uma palestra 

com uma nutricionista, pesquisadora deste projeto durante as aulas remotas. Contudo, diante 

do cenário de extrema vulnerabilidade socioeconômica, a participação da maioria dos alunos 

nas aulas remotas é limitada, isso devido à dificuldade ao acesso, seja por falta de recursos 

tecnológicos, tais como computador ou smartphone, seja pela falta ou baixa conexão da 

internet; sendo a participação da minoria nas aulas de ciências por vídeo chamada do Watsapp 

e não pelo Goolge Meet. Diante do cenário pandêmico de isolamento social, suspensão de aulas 

e fragilidade de acesso à internet, as etapas da pesquisa foram desenvolvidas por material 
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impresso e disponibilizado a cada quinze dias durante a entrega das atividades escolares na 

escola. 

Essa entrega de atividades passou a acontecer considerando que alguns estudantes não 

possuem acesso à rede de internet, assim, a escola optou em disponibilizar um material impresso 

a esses estudantes a cada quinze dias. E os professores tiveram liberdade para desenvolver 

materiais digitais e/ou impressos complementares. 

Com isso, foram impressas cópias do questionário elaborado exclusivamente para a 

pesquisa (Apêndice A), o qual continha perguntas com respostas de múltipla escolha sobre 

alimentação, nutrição e segurança alimentar; como também cópias do Termo de Consentimento 

livre e esclarecido, a ser assinado e devolvido para a pesquisadora (Apêndice B) com o prazo 

de quinze dias. Foram devolvidos sete questionários respondidos. Na ocasião da entrega do 

questionário pelos alunos, a pesquisadora verificou se ele estava preenchido completamente 

para evitar falta de informações. 

 

3.3.2 Elaboração do questionário instrumento de pesquisa 

 

O questionário foi aplicado antes das atividades impressas sobre Educação Alimentar e 

Nutricional e teve como propósito verificar, entre os alunos, o conhecimento prévio deles sobre 

os assuntos a serem discutidos, os quais englobavam: alimentação saudável, nutrição e 

segurança alimentar. 

Para esse momento, foi pensado um questionário com perguntas objetivas, de respostas 

curtas e bem direcionadas, a fim de facilitar a coleta das informações baseadas no conteúdo 

sobre Alimentação e Nutrição do livro de ciências adotado pela escola, “Ciências Mais Buriti”. 

No primeiro questionário, a maioria das respostas eram dicotômicas (“sim” ou “não”); e as 

perguntas tinham o objetivo de averiguar o conhecimento prévio sobre a temática Alimentação 

e Nutrição. 

Esse questionário foi dividido por temas e as perguntas divididas por blocos: (A) 

Conhecimentos básicos sobre Nutrição; (B)Hábitos alimentares e estilo de vida; (C) Segurança 

alimentar e Higiene dos alimentos; e foram utilizadas perguntas com apenas duas alternativas 

de repostas, sendo uma de resposta direta “Não sei”, e perguntas comum a resposta certa entre 

duas erradas e a resposta direta “Não sei” para verificar se o aluno realmente sabia o que 

afirmava saber. Aos participantes, foi prevenido que nenhuma resposta afirmativa fosse dada 

apenas para agradar à pesquisadora ou como simples reação a um estímulo anterior e que se 

buscava a sinceridade de cada um deles com as respostas dadas. 
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No bloco de perguntas A (1-10), foram abordados conceitos básicos de nutrição, 

conhecimento dos alunos em relação à alimentação saudável e nutrição, composição nutricional 

dos alimentos em relação aos macronutrientes e classificação conforme o novo Guia Alimentar 

para a População Brasileira em in natura, processados e industrializados. Cabe destacar que a 

maioria desses conceitos pode ser transmitida em sala de aula pelos professores em algum 

momento no Ensino Básico, discutindo questões cujo assunto poderia ser abordado, de forma 

transversal, no currículo escolar. 

No bloco de perguntas B (11-18), foram contemplados conceitos sobre hábitos 

alimentares e estilo de vida saudável; no caso, as perguntas realizadas tinham o objetivo de 

compreender se os alunos tinham noção acerca de práticas alimentares, estilo de vida e da 

relação disso com o desenvolvimento de excesso de peso. 

No bloco de perguntas C (19-23), foi tratado da higiene relacionada ao consumo de 

alimentos, uma vez que a alimentação saudável é entendida, também, pelo consumo de 

alimentos isentos de contaminação, no intuito de obter um panorama dos conhecimentos dos 

alunos em relação ao cuidado no preparo dos alimentos. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários foram tabulados no programa 

Excel, em que foram organizados em percentual para, em seguida, serem utilizados na avaliação 

e análise dos resultados. Eles, ainda, foram divididos por momentos “antes” e “depois” da 

realização do objeto de aprendizagem, sendo considerados, em totalidade, apenas os que 

participaram das três etapas da pesquisa. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MAPEAMENTO DOS ALUNOS 

 

De 31 alunos matriculados no 5º ano da Escola Crispim Coelho, apenas 6 deles 

participaram da pesquisa, o que corresponde a 19% do total de alunos participantes da pesquisa. 

Diante do cenário de calamidade pública provocado pela Pandemia do Coronavírus, e com 

suspensão das aulas presenciais, foi necessário construir uma contextualização que 

possibilitasse uma melhor compreensão por parte do estudante com a pesquisa, pois não houve 
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interação física entre a pesquisadora e os alunos, assim, talvez não foi possível mobilizá-los em 

relação aos conceitos trabalhados. 

Verifica-se, na Tabela 1, o perfil dos estudantes participantes da pesquisa da escola 

pública Crispim Coelho na cidade de Cajazeiras- PB, que é formado por escolares entre 10 e 

14 anos de idade. 

 

Tabela 1.Perfil dos estudantes da escola pública Crispim Coelho participantes da pesquisa 

Gênero Quantidade de alunos Idade Média Participação na pesquisa 

Masculino 4 12 anos Sim 

Feminino 2 11 anos Sim 

Masculino 10 12 anos Não 

Feminino 15 11 anos Não 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 ETAPA I DA PESQUISA: ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS E HÁBITOS 

ALIMENTARES DOS ALUNOS 

 

Quando analisados os conhecimentos dos alunos em relação à alimentação saudável e 

nutrição, percebeu-se que alguns conceitos eram desconhecidos por boa parte deles, conceitos 

que foram trabalhados nos conteúdos curriculares da disciplina de Ciências. Já em relação aos 

hábitos alimentares e estilo de vida, observou-se uma compreensão positiva dos alunos no 

tocante à prática de atividade física e sua relação com a boa saúde, desse modo, eles consideram 

ter uma alimentação saudável; em sua grande parte, compreendem o que é obesidade e que uma 

alimentação errada pode desenvolver obesidade; entendem a influência da televisão e dos outros 

meios de comunicação sobre o consumo dos alimentos; contudo, em sua maioria, não possuem 

o hábito de ler as informações contidas nos rótulos dos alimentos. 

Entende-se que o público de escolares do 5º ano do ensino fundamental trabalhado nesta 

pesquisa encontra-se em idade de formação e estabelecimento de hábitos alimentares, o que 

reforça a importância de os temas de alimentação e nutrição serem abordados corretamente na 

escola, seja por meio do livro didático ou por diferentes estratégias de Educação Alimentar e 

Nutricional. 

 

4.2.1Alimentação saudável 
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Quando questionados sobre o que é ter uma alimentação saudável, cinco (83%) alunos 

responderam que sabem e compreendem ter uma alimentação adequada é um fator essencial no 

crescimento e desenvolvimento do corpo humano. Apenas um aluno (17%) respondeu que não 

sabe o que é ter uma alimentação adequada, ou seja, saudável. Esse dado indica que, 

independente dos alimentos que são consumidos por esses alunos, eles demonstram uma 

consciência acerca de uma alimentação correta e a importância disso para a saúde. 

Uma alimentação saudável é aquela que fornece ao organismo de forma equilibrada 

todos os nutrientes necessários para cada fase da vida, sendo adequada em quantidade e 

qualidade. Ela precisa ser variada para facilitar a oferta de todos os nutrientes que são 

necessários ao organismo, segura sanitária e geneticamente, estar disponível para garantia de 

acesso físico e financeiro, atrativa sensorialmente sem desrespeitar a cultura alimentar do 

indivíduo ou grupo para a qual é destinada. O objetivo de uma alimentação adequada é obter e 

manter a composição corporal que se deseja, assim como a capacidade para o trabalho físico e 

mental (RAMALHO, 2009). 

Uma alimentação saudável deve fornecer os nutrientes necessários para o suprimento 

das necessidades energéticas dos indivíduos, que podem variar a depender do ciclo da vida 

(CUNHA, 2014). Uma das ferramentas importantes utilizada para o auxílio da formação de 

uma alimentação equilibrada e saudável é o Guia Alimentar da População Brasileira, que tem 

como principal objetivo orientar o consumo de alimentos para suprir as necessidades biológicas 

individuais, procurando valorizar os costumes regionais de modo a incentivar a utilização dos 

alimentos comuns da própria região, o que acaba por reduzir os custos financeiros, além de 

permitir ofertar refeições diversificadas e com alto valor nutritivo (BRASIL, 2014). 

Ademais, uma alimentação saudável e equilibrada é indispensável para uma boa 

qualidade de vida e promoção de saúde, em especial, no período da adolescência, momento da 

vida em que os seres humanos necessitam de um maior aporte energético, pois, justamente 

nessa fase, encontram-se grandes riscos nutricionais, que podem estar associados a déficits ou 

aos excedentes na alimentação. Já uma alimentação inadequada, no entanto, é altamente nociva 

para o estado de saúde, além disso, pode originar inúmeras consequências e impactos físicos 

e/ou psicológicos nos adolescentes (ZANCUL, 2008). 

 

4.2.2 Fornecimento de energia pelos alimentos 
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Ao serem questionados sobre o conhecimento de que os alimentos fornecem energia 

para o bom funcionamento do corpo humano, todos os alunos 100% responderam que sim, o 

que é demonstra um conhecimento prévio por parte da turma sobre isso.  

A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas não é só isso, ela envolve,mais 

do que a simples ingestão de nutrientes, alimentos específicos que fornecem inúmeras 

combinações de alimentos e dimensões sociais e culturais que estão ligadas ao ato de comer 

(BRASIL, 2014). 

 

4.2.3 Alimentos industrializados 

 

Quanto ao conhecimento sobre o que é um alimento industrializado, sendo um alimento 

industrializado o alimento pronto ou semi-pronto para o consumo e produzido pela indústria 

alimentícia, 67% responderam que sabe e 33% responderam que não sabiam o que o alimento 

industrializado. 

Alguns fatores preocupantes que se devem ao consumo de produtos industrializados são 

as excessivas quantidades de óleos, gorduras e sódio contidas neles. Isoladamente os óleos, 

gorduras, sal e açúcar são desequilibrados e restritos a poucos nutrientes, porém, se consumidos 

excessivamente, são prejudiciais para a saúde; por isso, precisam ser consumidos 

moderadamente e apropriadamente combinados com alimentos a fim de que seja permitida a 

criação de preparações culinárias variadas, saborosas e, ainda, nutricionalmente equilibradas 

(BRASIL, 2014). 

Ademais, alimentos industrializados são formulações industriais feitas 

inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, 

gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras 

hidrogenadas, amido modificado)  

ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão 

(corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os 

produtos de propriedades sensoriais atraentes). 

É essencial conhecer a classificação quanto aos gêneros alimentícios. Nesse aspecto, os 

alimentos industrializados, como os processados e ultraprocessados, apresentam nos rótulos 

suas composições, principalmente as quantidades de sódio, gordura e açúcar e, ainda, alguns 

malefícios que eles podem causar a saúde, dando ênfase às diferenças entre esses alimentos e 

os in natura.     
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Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem, e pré-processamento por fritura 

ou cozimento, por exemplo: vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, 

cereais açucarados para o desjejum matinal, bolos e misturas para bolo, barras de cereal, sopas, 

macarrão e temperos ‘instantâneos’, molhos, salgadinhos “de pacote”, refrescos e refrigerantes, 

iogurtes e bebidas lácteas adoçados e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados 

e prontos para aquecimento como pratos de massas, pizzas, hambúrgueres e extratos de carne 

de frango ou peixe empanados do tipo nuggets, salsichas e outros embutidos, pães de forma, 

pães para hambúrguer ou hot dog, pães doces e produtos panificados cujos ingredientes incluem 

substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e 

outros aditivos (BRASIL, 2014). 

Carvalho et al (2001), em seu estudo, representa o refrigerante como o alimento 

ultraprocessado que geralmente é mais consumido por crianças, chegando até a superar o 

consumo do arroz, de acordo com a pesquisa. Logo, a alimentação de crianças é marcada pelo 

alto consumo de produtos industrializados, produtos sem valor nutricional com calorias vazias. 

Com isso, uma nutrição adequada é essencial nos primeiros anos de vida, para um 

desenvolvimento adequado e uma vida adulta saudável (CARVALHO et al., 2015). Percebe-se 

que os alimentos industrializados conquistaram um grande espaço na alimentação da população 

(MARTINS; FARIA, 2018). Assim, entre o público infantil, a busca por alimentos práticos e 

de fácil preparo tem sido uma alternativa. Segundo os dados do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN), 60% dos adolescentes da cidade de São Paulo apresentaram 

consumo regular desses alimentos (BRASIL, 2018). 

 

4.2.4 Alimento natural 

 

Ao serem questionados sobre o que é um alimento natural, 100% dos alunos 

participantes da pesquisa responderam que sim. Essas respostas indicam que eles possuem o 

conhecimento de esse é um alimento consumido sem nenhum processamento pela indústria, 

sendo obtido direto da natureza, exemplo: frutas, verduras e legumes.  

Alimentos In natura ou minimamente processados são alimentos obtidos diretamente de 

plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Limpeza, 

remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, 

congelamento, moagem e fermentação são exemplos de processos mínimos que transformam 

alimentos in natura em minimamente processados. Enquadra-se nesse grupo: legumes, 

verduras, frutas, batata, mandioca e outras raízes e tubérculos in natura ou embalados, 
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fracionados, refrigerados ou congelados; arroz, feijão, milho, frutas secas, sucos de frutas e 

sucos de frutas pasteurizados e sem adição de açúcar ou outras substâncias, castanhas, nozes, 

amendoim e outras oleaginosas sem sal ou açúcar; cravo, canela, especiarias em geral e ervas 

frescas ou secas; farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou massas frescas ou 

secas feitas com essas farinhas e água; carnes de gado, de porco e de aves e pescados frescos, 

resfriados ou congelados; leite pasteurizado, ultrapasteurizado (‘longa vida’) ou em pó, iogurte 

(sem adição de açúcar); ovos; chá, café e água potável (BRASIL, 2014). 

 

4.2.5 Gordura trans 

 

Em relação ao conhecimento sobre o que significa gordura trans, 50% alunos 

responderam que é um tipo de gordura produzida pela indústria e utilizada para fabricação de 

margarina, biscoitos, batatas fritas, sorvete, dentre outros alimentos, e tido como bastante 

prejudicial para a saúde porque aumenta o colesterol ruim e diminui o bom; e 50% responderam 

que não sabiam informar 

A declaração de gordura trans pode ser isenta quando o valor referente à porção for 

menor do que 0,2g (BRASIL, 2003), assim, um consumo do produto superior à porção 

estabelecida pode levar a uma ingestão importante dessa gordura. Galdino et al. (2010) 

enfatizam que deve ser dado uma maior atenção e cuidado à ingestão de biscoitos recheados, 

uma vez que a gordura trans está presente na composição da maioria desses produtos. 

Como os efeitos maléficos dos ácidos graxos trans já são conhecidos na literatura, seja 

pelo aumento dos níveis de LDL colesterol e diminuição do HDL colesterol, seja pela 

interferência no metabolismo de ácidos graxos essenciais, as recomendações nutricionais se 

baseiam em preferencialmente consumir produtos alimentícios com menor teor possível de 

trans (ARENHART, 2009). 

Entre a variedade de alimentos industrializados e facilmente disponíveis estão os 

biscoitos recheados. Estes são alimentos ultraprocessados e, por terem uma grande quantidade 

de ingredientes que agregam sabores serem de fácil acesso e baixo custo, tendem a ser 

consumidos em grandes quantidades e, muitas vezes, substituindo o consumo de alimentos in 

natura (BRASIL, 2015).Os biscoitos recheados destacam-se como alimentos nutricionalmente 

desbalanceados e seu consumo já foi relacionado diretamente com o ganho de peso (BRASIL, 

2009). O açúcar é o principal ingrediente na produção dos recheios desses biscoitos, 

correspondendo a cerca de 70% de sua composição (GOMES; SANTOS; FREITAS, 2010). 

Estudos apontam que eles constituem a principal fonte de gorduras trans (DIAS; 
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GONÇALVES, 2009), além de serem apontados como um alimento com grandes quantidades 

de sódio (BRASIL, 2012) e de aditivos (CONTE, 2016). 

Verifica-se que a criança é o principal público consumidor desses produtos, 

influenciadas pelo marketing e pela grande atratividade sensorial (CONTE, 2016), 

especialmente na fase pré-escolar, em que se tem acesso a tais produtos, aumentando assim a 

ingestão de alimentos com aditivos e, principalmente, com presença de corantes artificiais 

(POLÔNIO; PERES, 2012). Tendo isso em vista, espera-se que a escola, a partir de ações de 

EAN, interferir nesse cenário, apresentando os malefícios desse tipo de alimento e incentivando 

a substituição deles por outros mais benéficos à saúde. 

 

4.2.6 Fontes de carboidratos 

 

Ao testar o conhecimento dos alunos participantes da pesquisa sobre os alimentos fontes 

de carboidratos, foi possível observar que 67% assinalaram as alternativas erradas, ou seja, 

assinalaram alimentos que não contêm carboidrato em sua composição, como por exemplo: 

leite, ovos, queijo e manteiga; e 17% assinalaram a alternativa correta, afirmando que os 

alimentos pão, arroz, batata e milho são fontes de carboidratos e 17% afirmaram não saber. Esse 

resultado aponta a necessidade de se trabalhar esse grupo de alimentos com os estudantes, posto 

que eles, em sua grande maioria, somando os que assinalaram alternativas incorretas e os que 

não sabiam responder, demonstraram falta de conhecimento acerca dos carboidratos. 

De acordo com o livro de ciências “Mais Buriti Ciências”, os carboidratos são 

responsáveis por liberar glicose e fornecer energia para as células, sendo as principais fontes de 

energia para as atividades do dia a dia. Podem ser encontrados em maior quantidade em 

alimentos como arroz, pão, macarrão e batata (YAMAMOTO, 2017) e muitos deles, os 

carboidratos simples, têm alto índice glicêmico, transformando-se em açúcar no organismo. 

As crianças e adolescentes entre 5 a 19 anos apresentaram um aumento na ingestão 

calórica e de açúcares livres. Tal fator está relacionado com o alto consumo de produtos 

ultraprocessados. Tendo em vista esse panorama, diversas ações de promoção 

à saúde e alimentação saudável estão sendo realizadas  no Brasil. Nesse sentido, o Ministério 

da Saúde/ANVISA assinou um termo de compromisso com as associações das indústrias, 

visando à redução de açúcar das seguintes categorias de alimentos: bebidas adoçadas, biscoitos, 

bolos e misturas para bolos, achocolatados em pó e produtos lácteos. Essa é uma das estratégias 

para a redução do consumo de açúcar pela população em 10% ou em até 5%, presente na 
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Diretriz de Ingestão de Açúcares por Adultos e Crianças da OMS publicado em 2015 (BRASIL, 

2018). 

Para realizar esta redução, o açúcar adicionado (sacarose) será substituído por outros 

produtos, como açúcares do álcool (polióis) e fibras solúveis. Todavia, essa substituição pode 

acarretar em mudanças nas características dos alimentos. Assim, a escolha do substituto ideal é 

um desafio para as indústrias de alimentos. Por isso, os laboratórios da Vigilância Sanitária 

deverão realizar o monitoramento dessas cinco categorias de alimentos. Logo, será necessário 

desenvolver novas metodologias de análise, visto que são matrizes diferentes e que é ampla a 

quantidade de substitutos existentes para a sacarose (BRASIL, 2018). 

  

4.2.7 Fontes de proteínas e lipídeos 

 

Ao examinar o conhecimento dos alunos participantes da pesquisa sobre os alimentos 

fontes de proteínas, foi possível observar que 67% assinalaram as alternativas certas, ou seja, 

assinalaram alimentos que contêm proteína em sua composição, como por exemplo: leite, ovos, 

peixes e carnes; 17% assinalaram a alternativa errada e 17% afirmaram não saber.Com isso, 

percebe-se que a maioria desses alunos possui o conhecimento de que as proteínas fornecem, 

principalmente, o material necessário para o crescimento do corpo e a formação de novas 

células. Elas podem ser encontradas em maior quantidade em alimentos como feijão, carne, 

frango e ovos (YAMAMOTO, 2017). 

Com a identificação e o isolamento de nutrientes presentes nos alimentos e com estudos 

do efeito de nutrientes individuais sobre a saúde humana e a incidência de doenças, surge a 

ciência da nutrição. Esses estudos foram de fundamental importância para informar políticas e 

ações com o objetivo de prevenir ou controlar carências nutricionais específicas, como a de 

proteínas ou vitaminas e as doenças cardiovasculares que são associadas ao excessivo consumo 

de sódio ou de gorduras de origem animal. Porém, nas últimas décadas, a relação entre 

nutrientes individuais e doenças específicas passou a se mostrar progressivamente insuficiente 

para explicar a relação entre alimentação e saúde (BRASIL, 2014). 

Já ao testar o conhecimento dos alunos participantes da pesquisa sobre os alimentos 

fontes de lipídios, foi possível observar que 17% assinalaram as alternativas erradas, ou seja, 

assinalaram alimentos que não contêm lipídio em sua composição, como por exemplo pão, 

arroz, entre outros; 17% assinalaram a alternativa correta, afirmando que os alimentos 

manteiga, banha de porco, azeite e castanha são fontes de lipídios; 50% afirmaram não saber e 

17%optaram em não responder. Esses dados indicam que quase 80% da turma não possuem 
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conhecimento acerca desse alimento, somando os que assinalaram alternativas incorretas, os 

que não sabiam responder e os que não desejaram responder. 

Ressalta-se que os lipídios fornecem energia e são importantes na manutenção da 

temperatura do corpo e na formação de novas células. Os alimentos fontes de lipídios são azeite, 

abacate e óleo de soja. Estudos realizados com adolescentes brasileiros mostraram consumo 

elevado de lipídios e consumo de carboidratos e proteínas dentro ou acima do recomendado 

(LEAL et al, 2010). O Guia Alimentar para a População Brasileira estabelece distribuição de 

55% a 75% para carboidratos, 15% a 30% para lipídios e de 10% a 15% para proteínas. 

Enquanto a V Pesquisa de Orçamentos Familiares, desenvolvida pelo IBGE nos anos 2008-

2009, aponta que, entre os adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos, são observadas as 

maiores médias de consumo de gorduras quando comparados aos adultos e idosos, o que 

explica, de certa forma, o maior consumo absoluto de carboidratos e lipídios, com consequente 

acréscimo de energia para esse grupo etário. 

 

4.2.8Aproveitamento integral dos alimentos 

 

Ao questionar os alunos participantes da pesquisa sobre o que é aproveitamento integral 

dos alimentos, foi possível observar que 67% dos alunos responderam que é aproveitar partes 

dos alimentos que geralmente jogamos fora (cascas, talos, folhas e sementes) e 33% 

responderam não saber do que se trata. Embora o percentual de respostas seja positivo, isso não 

indica que esses alunos aproveitam integralmente os alimentos no seu dia a dia. 

Em uma outra questão, sendo esta subjetiva afim de buscar informações pessoais acerca 

da concepção que cada aluno tem sobre o tema aproveitamento integral dos alimentos, uma 

temática estudada no livro de Ciências, os alunos participantes da pesquisa foram questionados 

por que é importante aproveitar integralmente os alimentos e as respostas foram as seguintes, 

conforme é possível verificar na Tabela2: 

 

Tabela 2: Respostas referentes o que é aproveitamento integral dos alimentos 

Resposta1 “ pois os restos são utilizados para fazer comidas” 

Resposta2 “ porque as coisas está muito difíceis” 

Resposta3 “para se alimentar bem” 

Resposta4 “por que alimentar é saudável e não devemos instruir ” 

Resposta5 “porque é” 
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Resposta6 “porquê é importante aproveitar todas as frutas” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O desconhecimento dos princípios nutritivos dos alimentos, bem como o seu não 

aproveitamento adequado, ocasiona o desperdício de toneladas de recursos alimentares. O 

desperdício é um grande problema enfrentado pelo Brasil, em função dos hábitos alimentares, 

sendo o aproveitamento de cascas de frutas, folhas e talos de hortaliças ainda baixo. Sabe-se, 

no entanto, que a utilização dessas partes tradicionalmente não aproveitadas pode contribuir 

para a produção de alimentos mais saudáveis, nutritivos e com menor impacto negativo para 

o meio ambiente (OLIVEIRA, et al., 2017) 

Essa temática é debatida no livro de “Ciências Mais Buriti” do 5º ano com o objetivo de 

fazer com que o aluno possa aprender sobre aproveitamento integral dos alimentos, favorecer 

o raciocínio e o desenvolvimento de habilidades através da leitura de outros formatos de textos, 

familiarizar com textos instrucional e aprender a produzi-lo e colocar em prática uma receita 

que aproveita partes ou sobras de alimentos. É interessante destacar, no entanto, os desafios do 

ensino remoto para garantir a aprendizagem significativa dos conteúdos curriculares, tendo em 

vista que essa forma de ensino pode prejudicar a fixação dos temas abordados nos livros. 

 

4.2.9Atividade física 

 

Ao questioná-los sobre se sabiam que a prática regular de atividade física ajuda a manter 

uma boa saúde, 100% responderam que sim. Assim sendo, constata-se que todos eles 

demonstram saber que a atividade física adotada ao longo da vida contribui para a prevenção e 

reversão de limitações funcionais. Ela é entendida como um elemento potencializador dos 

resultados esperados pela adoção de práticas alimentares adequadas e, consequentemente, 

modos de vida saudáveis (BRASIL, 2014). 

Nas últimas décadas, observou-se um aumento no número de estudos que investigaram 

os efeitos da prática de atividades físicas na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. 

Entre os benefícios imediatos que essa prática oferece está a melhora na aptidão física 

relacionada à saúde, como capacidade cardiorrespiratória, força muscular e flexibilidade 

(COOPER, 2006). 

Também pode-se observar, através da análise qualitativa, a relação existente entre o 

consumo alimentar saudável e a prática regular de exercícios físicos. Os alunos que 

apresentaram uma prática regular de atividade física apresentaram maiores adequações quanto 
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ao consumo alimentar e preocupação com a saúde; bem como os alunos que assistem mais 

televisão ou ficam mais tempo na frente do computador e não praticam exercícios físicos 

apresentaram maiores inadequações referentes a qualidade da dieta. 

 

4.2.10Leitura dos rótulos 

 

Ao questionar os alunos se eles liam a informação nutricional contida no rótulo dos 

alimentos industrializados antes de comprá-los, obtivemos que 33% costumam analisar as 

informações contidas nos rótulos e 67% não analisam. 

O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda consultar a tabela de 

informação nutricional contida nos rótulos dos alimentos e comparar com outros para ajudar na 

escolha de alimentos mais saudáveis, devendo-se escolher aqueles com menores percentuais de 

gorduras, açúcar e sódio (BRASIL, 2008).  

 

Marcas, embalagens, rótulos e conteúdo de produtos ultraprocessados tendem 

a ser idênticos em todo o mundo. Muitos dos seus ingredientes são totalmente 

estranhos aos consumidores. As marcas mais famosas são promovidas por 

campanhas publicitárias milionárias e muito agressivas. Essas campanhas, que 

sugerem um falso sentido de diversidade, enfraquecem alimentos tradicionais 

e culturas alimentares genuínas, que passam a ser vistas como 

desinteressantes, especialmente pelos jovens. A consequência é a promoção 

do desejo de consumir mais e mais para que as pessoas tenham a sensação de 

pertencer a uma cultura moderna e superior (BRASIL, 2014, p.29). 

 

Uma embalagem é o recipiente, pacote ou o envoltório destinado a garantir a 

conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos. Tradicionalmente, as embalagens 

dos alimentos têm sido planejadas para proteger o produto, assim, elas funcionam como uma 

barreira inerte entre o alimento e o ambiente. Essas embalagens, como vendedores mudos, 

contêm em seu design mensagens visuais diretas, transmitindo significados e imagens que 

despertam no consumidor a predisposição para aceitação, compra e utilização do produto. Logo, 

a percepção das informações dependerá de fatores cognitivos e motivacionais do consumidor, 

dos tipos de códigos utilizados e da forma como tais informações são apresentadas na 

embalagem (SILVEIRA NETO, 2001). 

Enquanto que rótulo é qualquer informação referente a um produto que esteja transcrita 

na embalagem. É um elo na comunicação entre produtores e consumidores, principalmente 

quando se trata da rotulagem de alimentos. No entanto, para ajudar os consumidores a ter 

maior autonomia em suas escolhas alimentares, é importante interpretar corretamente 
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a rotulagem dos alimentos (ANVISA, 2006).O profissional de saúde que faz a orientação 

nutricional de crianças e adolescentes precisa se informar sobre rotulagem, divulgação e 

promoção de alimentos processados que, progressivamente, passam a compor a dieta da 

população infanto-juvenil(PONTES et al., 2009), assim como a escola precisa saber disso para 

melhor trabalhar as ações em EAN. 

 

4.2.11Obesidade 

 

Ao questionar os alunos se eles sabiam o que é obesidade, obtive-se que 83% sabem que 

a obesidade é o excesso de gordura corporal gerada a partir do consumo habitual de alimentos 

altamente calóricos e sem nutrientes, sendo uma doença que pode ser fator de risco para o 

diabetes e doenças cardiovasculares, e 17% não sabiam. 

O número de casos de obesidade infantil vem crescendo a cada dia devido às mudanças 

na alimentação, como o consumo de alimentos industrializados (DALCASTAGNÉ et al., 2008). 

A escolha dos alimentos, especialmente considerando a composição nutricional dos mesmos, 

representa um risco para o desenvolvimento da obesidade (FAGUNDES et al., 2008). Sobre 

isso, Sirqueira, Alves e Figueiroa (2009) afirmam que o aumento no consumo de alimentos 

ricos em açúcares simples e gordura, com alta densidade energética, e a diminuição da prática 

de atividade física são, provavelmente, os principais fatores relacionados na gênese da 

obesidade infantil 

O estilo de vida de crianças e adolescentes vem apresentando grandes mudanças com 

aumento do tempo dedicado aos meios e materiais eletrônicos (RINALDI et al., 2008). tendo 

isso em vista, a indústria alimentícia utiliza estratégias da mídia para divulgação dos seus 

produtos com intenção de estimular o consumo (SANTOS et al., 2012), o que influencia a 

escolha alimentar das crianças (MOURA, 2010) e dificulta a introdução de alimentos saudáveis, 

especialmente, no lanche. Além do mais, Guimarães et al. (2008) encontraram significativa 

associação entre o aumento de peso e a concentração de gordura abdominal com elevação da 

pressão arterial em adolescentes de ambos os sexos. Esse aumento de gordura corporal pode 

ser decorrente do exagerado na ingestão de alimentos, principalmente, os industrializados, entre 

eles os biscoitos recheados. 

Um estudo longitudinal realizado pelo IBGE em 2010 nas regiões brasileiras observa o 

número elevado de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesos entre 10 a 19 anos. Nota-

se uma relação com a prevalência de inadequação do consumo de açúcar com o aumento da 

condição de sobrepeso e obesidade nos últimos anos. Este aumento é preocupante, visto que as 
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crianças acima do peso possuem maiores chances de desenvolver DCNT, sendo que, na maioria 

das vezes, isto poderia ser evitado (BHADORIA et al., 2015). Os resultados desse estudo 

mostram que: 

A região Sul apresenta o maior número de crianças e adolescentes diagnosticadas com 

sobrepeso (27,2% do sexo masculino e 22% do sexo feminino) e obesidade (7% do sexo 

masculino e 5,4% do sexo feminino). De acordo com os dados do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN), essa região apresenta o maior número de jovens que 

consomem produtos industrializados (BRASIL, 2018), corroborando a existência da relação 

entre os hábitos alimentares com o sobrepeso e a obesidade. A região Centro-Oeste apresenta 

aumento de 5% do número de crianças e adolescentes entre 10 a 19 anos obesos do sexo 

masculino desde os anos 1974-1975 até 2008-2009. O aumento de crianças e adolescentes desta 

mesma faixa etária do sexo feminino foi menor, sendo 2,6% durante este período. A região 

Sudeste apresenta o maior número de crianças entre 5 a 9 anos, de ambos os sexos, com 

sobrepeso sendo 39,7% do sexo masculino e 37,9% do sexo feminino, no período de 2008-

2009. Segundo o SISVAN, a região Norte é a região que apresenta menor consumo de alimentos 

industrializados pelos jovens. Essa região apresenta o menor número de crianças com sobrepeso 

(26,6% do sexo masculino e 24,7% do sexo feminino) e obesidade (11,4% do sexo masculino). 

A região Nordeste apresenta o menor número de crianças obesas do sexo feminino 

(8,9%)(BRASIL, 2018).  

Esse levantamento do IBGE mostra a diferença entre as regiões quanto às transições 

demográficas, nutricionais e epidemiológicas que afetam as mudanças na alimentação e a 

difusão rápida de hábitos e padrões de comportamento (BRASIL, 2018). 

 

4.2.12Consumo de alimentos influenciados pela televisão e outros meios de comunicação 

 

Ao questionar os alunos se eles sabiam o que a televisão e outros meios de comunicação 

podem influenciar negativamente nos hábitos alimentares, 83% sabiam que a televisão e outros 

meios de comunicação influenciam de forma negativa os hábitos alimentares, incentivando o 

consumo de produtos industrializados e ricos em açucares ou gorduras; enquanto17% não 

sabiam. 

Em geral, existe um padrão nutricional que é mantido, de modo que a maioria dos 

alimentos veiculados em propagandas televisivas é de alta densidade energética, ricos em sódio, 

gorduras e açúcares e pobres em fibras alimentares e carboidratos complexos (HALPERN, 

G.,2003). Assim, a função essencial da publicidade é aumentar a venda de produtos, e não 
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informar ou, menos ainda, educar as pessoas. As pessoas, em particularmente crianças e jovens, 

devem avaliar com crítica o que lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas comerciais. 

Uma pesquisa realizada por Almeida, Nascimento e Quaioti (2002) analisou a 

qualitativa do marketing alimentício e reconstruíram a pirâmide alimentar a partir das 

propagandas analisadas. Diferentemente da pirâmide considerada ideal, 60% concentraram-se 

no grupo de gorduras, óleos e doces, com consequente redução do grupo de pães, cereais e 

massas, além da ausência de carboidratos complexos (frutas e vegetais in natura). 

Diante disso, a implementação de normas que regulamentem a circulação de 

propagandas de alimentos industrializados para crianças e adolescentes poderá contribuir na 

redução do consumo excessivo destes alimentos (MOURA, 2010) e facilitar as estratégias de 

educação nutricional tão importantes para este público alvo. O conhecimento sobre alimentos 

e suas propriedades auxilia o consumidor nas escolhas. 

 

4.2.13Consumo de líquido durante as refeições 

 

 Ao serem questionados sobre o consumo de líquido durante as refeições, cerca de 83% 

responderam ingerir e 17% responderam que não ingerir líquido durante as refeições. Esse dado 

mostra que a grande maioria dos alunos não possuem tal hábito, mas não significa que seja pelo 

conhecimento de que consumir líquido açucarados, por exemplo, durante as refeições pode 

aumentar o peso, além de atrapalhar a saciedade. 

Um estudo desenvolvido por Estima et al (2011), cujo objetivo foi avaliar o consumo 

de bebidas e refrigerantes por adolescentes de uma escola pública de São Paulo, acompanhou 

71 adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, de ambos os gêneros, matriculados no ensino 

médio em uma escola técnica da região metropolitana de São Paulo. Os resultados desse estudo 

contataram que a bebida mais consumida durante as refeições foi o suco de 

frutas industrializado (38,1%), seguido do refrigerante do tipo comum (28,6%) e do suco de 

frutas natural (22,2%); os locais do consumo de refrigerantes foram a casa (38,2%), seguida 

da escola (22,1%);e o principal fator apontado para o consumo desta bebida foi o sabor. 

 

4.2.14Adição de sal nas refeições 

 

Quanto ao consumo de sal, questionou-se aos estudantes sobre o costume de colocar 

mais sal nos alimentos quando já servidos em seu prato. A maioria dos estudantes (67%) relatou 

não ter como costume colocar mais sal nos alimentos depois de servidos em seu prato, apenas 
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um estudante (17%) apresentou esse hábito e outro (17%) optou em não responder, deixando a 

alternativa em branco. 

O ideal preconizado pelo Guia Alimentar para a população Brasileira é que se reduza a 

quantidade de sal nas preparações dos alimentos e seja evitado o uso do saleiro à mesa 

(BRASIL, 2008). Na atualidade, a alimentação é um tema que vem sendo bastante debatido 

porque ela está relacionada a questões de saúde pública, por ser um dos fatores que contribuem 

com a incidência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), dentre elas, a hipertensão. 

Com isso, o consumo excessivo de sódio está associado a vários efeitos prejudiciais à saúde, 

por exemplo o aumento da pressão arterial e a doença cardiovascular.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário de sódio não 

deveria ultrapassar 2,0g/pessoa/dia, por causa do aumento 

do risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. No entanto, dados da 

última Pesquisa de Orçamentos Familiares mostram que os brasileiros consomem, em média, 

4,7g/pessoa/dia, ou seja, mais que o dobro da recomendação pela OMS (IBGE, 2018). Devido 

essa alta ingestão de sal, a hipertensão arterial sistêmica atinge cerca de 30% da população 

adulta brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade e ainda está presente em 5% das 

crianças e adolescentes no Brasil, segundo esse levantamento. 

 

4.2.15 Higiene das mãos antes das refeições 

 

Quanto à lavagem das mãos antes de comer, todos estudantes participantes responderam 

higienizar as mãos antes de se alimentar. Esse é um valor bastante expressivo, visto que 100% 

deles afirmam possuir esse hábito em seu dia a dia. 

Vale destacar que o ato de Lavar as Mãos é um desafio mundial, pois pretende 

transformar a lavagem das mãos em um comportamento de rotina que deve ser realizado nas 

escolas, comunidades e casas de todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo. Estudos sobre 

esse tema no ambiente escolar apontam como resultados que a lavagem correta das mãos reduz 

o índice de absenteísmo escolar devido às doenças contagiosas relacionadas à higiene das mãos 

(LUBY et al., 2012). 

Em relação à SARS-CoV-2, lavar as mãos com frequência com água e sabão ou 

higienizá-las com álcool em gel a 70% é umas das principais medidas de prevenção, além de 

práticas como cobrir nariz e boca com lenço ou braço ao tossir ou espirrar, evitar tocar no nariz, 

olhos e bocas com as mãos não lavadas, manter distância mínima de 2 metros de pessoas com 

sintomas, dentre outras medidas (BRASIL, 2020). 
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Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), “ter mãos limpas é um direito e um 

dever” e a escola é o espaço privilegiado para promover ações em saúde ao ensinar hábitos de 

higiene através de ações educativas, de práticas sociais de saúde, assim como  para capacitar o 

aluno a cuidar de si e do outro, a reconhecer a realidade social, a participar do coletivo, a 

transformar a realidade, a respeitar o meio ambiente, a fomentar pesquisas e construir 

conhecimento a partir dos saberes, dos valores e das vivências sociais. 

 

4.2.16 Higienização das frutas e hortaliças antes do consumo 

 

Ao questioná-los sobre a higiene das frutas e hortaliças antes de comer, foi possível 

observar que todos, ou seja 100% dos alunos participantes da pesquisa, têm o hábito de 

higienizar as frutas e hortaliças antes de consumi-las. 

As frutas e hortaliças são essenciais para o corpo humano como fonte de nutrientes e 

energia. Apesar do seu comércio ser bastante popular em mercados livres, onde os preços são 

mais acessíveis, as condições higiênicas não são adequadas, colocando em risco o consumidor. 

A cada ano, os surtos de doenças transmitidas por alimentos aumentam, tornando-se um grande 

problema de saúde pública. As bactérias destacam-se entre o grupo de microrganismos mais 

patogênicos aos alimentos, podendo infectá-los desde a fabricação até a venda se 

as medidas higiênicas não forem tomadas de maneira correta e se o ambiente for propício à 

multiplicação (UMOH; ODOBA, 1999). 

 

4.2.17 Higienização das embalagens antes de guardar na geladeira 

 

Ao questioná-los sobre a higiene das embalagens antes de guardar na geladeira, foi 

possível observar que 50% dos alunos participantes da pesquisa têm o hábito de higienizar as 

embalagens antes de guardá-las na geladeira e 50% não têm esse mesmo hábito.  

A embalagem é o veículo de informação sobre o alimento, apresentando instruções de 

armazenamento, manuseio, informação nutricional e rotulagem (JORGE, 2013). As funções da 

embalagem são conter, proteger, comunicar e conferir conveniência nas etapas de 

armazenamento e distribuição, configurando-se um meio de assegurar o envio de produtos ao 

consumidor final em condições ótimas e de baixo custo (YAM et al., 2005; JORGE, 2013). 

Nesse caso, seria proteger o produto contra choques, vibrações, compressões, adulterações e 

perda de integridade, manter a segurança e a qualidade do alimento, prolongando sua vida útil, 
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e minimizar perdas por deterioração, consistindo em uma barreira aos micro-organismos 

presentes na atmosfera que envolve o alimento.  

Uma refeição, além de ser aparentemente saudável e saborosa, precisa ser segura do 

ponto de vista microbiológico. Para tal, preconiza-se um controle de qualidade efetivo de toda 

a cadeia alimentar, desde a produção, armazenamento, distribuição até o consumo do alimento, 

bem como de todos os processos de manipulação que se fizerem necessários (BRASIL, 

2020). Neste período de pandemia, a Sociedade Brasileira recomenda, ao chegar das compras, 

colocar os alimentos em um espaço separado (pode ser uma mesa, bancada, algum local de fácil 

higienização para colocar o que está vindo do mercado),manter a área limpa, antes e após o 

recebimento desses alimentos: limpe-a com água e sabão e/ou borrifar álcool a 70% (ou a 

solução clorada) e deixar secar (BRASIL, 2020). 

Levando isso em consideração, a transmissão do novo Coronavírus acontece, 

principalmente, através de secreções respiratórias. Ainda não existem evidências científicas de 

que os alimentos transmitem o vírus. Contudo, o risco de transmissão por alimentos pode 

ocorrer se eles tiverem sido expostos à tais secreções nasais e, ao tocá-los, contamina-se as 

mãos, isso também ocorre com as embalagens. Por isso, para garantir a segurança alimentar de 

todos no domicílio, deve-se manter as mãos devidamente higienizadas antes de manipular e 

consumir qualquer alimento (BRASIL, 2020). 

Além disso, os alimentos podem ser contaminados durante o armazenamento, transporte 

e quando são manipulados. O vírus pode permanecer vivo durante horas em diversas superfícies 

de contato com os alimentos, mas ele fica inativado se o alimento for higienizado corretamente. 

Desta forma, é necessário a correta higienização dos alimentos a fim de garantir um alimento 

seguro (BRASIL, 2020). 

 

 

 

4.2.18 Prazo de validade dos alimentos 

 

Ao questioná-los sobre se observam o prazo de validade dos alimentos,83% relataram 

prestar atenção à data de validade dos alimentos e 17% não ficam atentos a essa questão. Esse 

dado evidencia que verificar o prazo de validade dos alimentos é uma prática comum na rotina 

dos alunos, possivelmente, repassada em casa pelos pais ou responsáveis. 

Produtos alimentícios podem ser armazenados em embalagens elaboradas com 

diferentes materiais, como metal, plástico, vidro, papel, madeira, têxtil e cortiça, sendo a 
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espessura do material indicativa da classificação da embalagem como rígida, semirrígida (nova 

ortografia) ou flexível. O sistema de embalagem varia com o tipo de produto, requisitos de 

proteção, vida útil requerida, mercado a que se destina e o circuito de distribuição e venda 

(JORGE, 2013), assim, dependendo do tipo de embalagem, e também do alimento ali 

conservado, o prazo de validade irá variar, lembrando que o consumo de alimentos estragados 

por estarem fora da validade pode resultar em doenças. 

 

4.2.19 Contaminação cruzada 

 

Quando perguntados sobre contaminação cruzada, a resposta foi quase unânime entre 

os alunos participantes da pesquisa: mais de 83% nunca tinham ouvido falar nesse assunto e 

apenas 17% já tinham ouvido falar nele. 

Os alimentos estão sujeitos a contaminação por perigos físicos, químicos e biológicos. 

Para eliminar esses riscos na produção de alimentos, são necessários cuidados especiais e maior 

atenção na segurança alimentar (SILVA; SILVA; BESERRA, 2012). Assim, o monitoramento 

da qualidade dos alimentos deve ocorrer não apenas no controle das características intrínsecas, 

nutricionais ou sensoriais que afetam o sabor, o aroma, o tamanho e a textura das preparações, 

mas, principalmente, no que diz respeito à ausência de contaminação (LUNA; STAMFORD, 

2015).A contaminação de alimentos e equipamentos ocorre, sobretudo, devido a práticas 

inadequadas durante o processamento, que possibilitam a multiplicação de micro-organismos 

patogênicos (VAN AMSON; HARACEMIV; MASSON, 2006). 

Nesse viés, os principais fatores relacionados a surtos de doenças alimentares são o 

armazenamento inadequado, o tempo e a temperatura de cocção, os equipamentos e utensílios 

contaminados, a qualidade da matéria-prima e a higiene dos manipuladores. Além desses, pode 

ocorrer contaminação cruzada, ou seja, a transmissão de micro-organismos patogênicos de 

alimentos contaminados para alimentos que estejam seguros (ANDRADE, 2008). Deste modo, 

a contaminação cruzada é um dos fatores que pode causar DTA´s. Ela acontece quando, em 

virtude de uma higienização inadequada das mãos ou de utensílios, ocorre contaminação por 

microrganismos entre alimentos crus e cozidos ou entre alimentos de grupos diferentes, como 

carnes e vegetais(BRASIL, 2010). 

 

4.3 ETAPA II DA PESQUISA: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

E NUTRICIONAL 
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Na etapa II da pesquisa, como proposta de execução da ações de Educação Alimentar e 

Nutricional, foi desenvolvida e disponibilizada impressa para cada aluno uma caderneta de 

atividades contendo explicações sobre as dez lições para uma alimentação saudável, as quais 

são baseadas no novo Guia Alimentar para a População Brasileira, que traz uma proposta de 

composição dos alimentos quanto ao teor de açúcar, óleo e sal.  

Nesta caderneta, foram propostas duas atividades, sendo uma delas de assinalar “V” 

para quais alimentos são adequados a consumir diariamente e “X” para os que devem ser 

evitados. A outra atividade desafia os estudantes a construir uma tabela do cardápio 

diário/individual em que relatem todos os alimentos ingeridos em um dia por eles, conforme é 

possível ver na tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3: Modelo de cardápio produzido por cada aluno participante da pesquisa 

Café da manhã a)“Café com tapioca” 

b)“café e pão” 

c)“café, leite e pão” 

d)“pão com café” 

e)“café e pão” 

f)“nada as vezes pão” 

Lanche da manhã a)“maça” 

b)“suco com bolacha” 

c)“uma fruta ou uma vitamina” 

d)“pastel” 

e)“bolacha com suco” 

f)“não informou” 

Almoço a)“Baião com frango e verduras” 

b)“feijão, arroz, carne e verduras” 

c)“arroz, feijão, carne, suco e cuscuz” 

d)“arroz, feijão e carne” 

e)“arroz, feijão, carne e refrigerante” 

f)“arroz, feijão e carne” 

Lanche da tarde a)“Suco com bolacha” 

b)“vitamina de banana” 

c)“bolacha com café” 

d)“pastel” 

e)“bolacha com suco” 
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f)“não informou” 

Jantar a)“feijão, arroz e bife” 

b)“sopa com pão” 

c)“sopa ou canja” 

d)“arroz, macarrão e carne” 

e)“arroz, macarrão, feijão, carne e refrigerante” 

f) “não informou” 

Ceia a)“vitamina” 

b)“leite com bolacha” 

c)“bolacha com suco” 

d)“frutas” 

e)“pastel com refrigerante” 

f)“não informou” 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

Essas duas atividades, nas quais os alunos demonstram  seu conhecimento prévio acerca 

dos alimentos e constroem um cardápio diário/individual, apresenta relação com uma proposta 

de atividade presente no livro de Ciências Mais Buriti5º ano, em que são feitas discussões sobre 

um cardápio equilibrado com o objetivo de que o aluno possa reconhecer que uma alimentação 

saudável depende de uma dieta equilibrada em termos de variedades e quantidades de alimentos 

e proporciona a organização de um cardápio equilibrado considerando as características dos 

grupos alimentares, nutrientes e calorias. 

Quanto ao desjejum, podemos constatar, na tabela 3, que a maioria dos estudantes tem 

o costume de realizar como primeira refeição do dia o desjejum composto por alimentos básicos 

e minimamente processados, tais como pão, tapioca, café e leite. 

Em um estudo comparativo realizado por Piasetzki (2015),ele observou que, dos 

estudantes que responderam se realizam o desjejum como primeira refeição do dia, 21,8% dos 

brasileiros e 16,9% dos espanhóis, às vezes, não realizavam o desjejum. Além disso, a maioria 

dos espanhóis (57,10%) consome o leite no desjejum enquanto que apenas 42% dos brasileiros 

consomem esse alimento. Já a maioria dos estudantes, tanto brasileiros quanto espanhóis, não 

tem por costume consumir cacau em pó ou chocolate em pó no desjejum, nem biscoitos ou 

bolachas, nem cereais e grãos, nem cupcakes, bolinhos, pães doces, rosquinhas ou outros bolos, 

nem suco de frutas preparado em casa, mas, entre os que consomem esses alimentos, os 

espanhóis estão em maior proporção do que os brasileiros. O percentual de brasileiros só 
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ultrapassa os espanhóis no consumo de pão, frutas e iogurte no desjejum, porém, a maioria dos 

estudantes brasileiros e espanhóis não tem por costume consumi-los no desjejum. 

O autor também verificou, quanto a realização de um lanche no meio da manhã, que a 

maioria relatou consumir uma fruta, vitamina, suco ou bolacha e uma pequena parcela consumia 

pastel alimento fonte de gordura e sal, e outra parcela não quis informar. Seu estudo aponta que 

apenas 26,4% dos brasileiros e 23,2% dos espanhóis responderam não realizar o lanche e que 

os alimentos e bebidas consumidos geralmente pelos estudantes eram o sanduíche ou hot dog, 

em ambos os países, como também alto consumo de cupcakes, bolinhos, pães doces, 

rosquinhas, tortas, outros bolos, salgadinhos e batatas fritas.  

Piasetzki (2015) ressalta ainda, que a Espanha não possui programa de alimentação 

escolar gratuita, como acontece no Brasil, e que as cantinas localizadas no interior das suas 

escolas não apresentam alimentação balanceada e saudável, com uma grande oferta de doces. 

Este aspecto foi observado pelos presentes pesquisadores durante estadia na Espanha, através 

de intercâmbio, e discutido com o Professor Guillermo Jiménez-Ridruejo Gil (Universidad 

Autônoma de Madrid). Salienta-se que o consumo desses alimentos deve ser evitado, sobretudo 

no ambiente escolar, como regra da alimentação, podendo ser tolerados muito ocasionalmente 

(BRASIL, 2014). 

Enfatiza-se que, no Brasil, a oferta de merenda escolar é gratuita aos estudantes das 

escolas públicas de educação básica, enquanto que, na Espanha, não há esse fornecimento de 

merenda gratuita; assim, se os estudantes de lá quiserem consumir algum alimento, no período 

de estadia na escola, precisam levar de casa ou comprar no bar da instituição que, na maioria 

das vezes, possui alimentos extremamente calóricos, doces ou salgados e com elevados teores 

de gorduras saturadas. A respeito disso, está tramitando um projeto de lei que proíbe as cantinas 

instaladas nas escolas brasileiras de ensino básico de vender bebidas com baixo teor nutricional, 

ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada, gordura trans ou sódio. 

Recentemente, a resolução nº 6, de 8 de maio de 2020, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, proibiu o açúcar e os cereais adoçados no ensino infantil e 

ampliou a obrigatoriedade de oferta de frutas, legumes, hortaliças, ferro heme e vitamina A. 

Quanto à realização do almoço, Piasetzki (2015) observa o relato em maior prevalência 

do consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Dessa maneira, ele verifica 

uma dieta baseada em uma alimentação tradicional da culinária brasileira, composta por arroz, 

feijão, cuscuz, frango, carne e verduras. Uma pequena parcela relatou o consumo de refrigerante 
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durante essa refeição, um produto classificado como industrializado e que não deve ser 

consumido periodicamente. 

Ao somar os estudantes que consomem todos os dias salada, verduras cruas ou raladas 

e verduras cozidas, o autor obteve uma proporção de consumo de 30,5% para o Brasil e 25,45% 

para a Espanha. Como esses alimentos devem ser consumidos diariamente, tais percentuais das 

populações estudadas indicam que a maioria dos estudantes, tanto espanhóis quanto brasileiros, 

não cumprem o princípio de variedade para esse grupo de alimentos (BRASIL, 2008). Isso foi 

considerado por Piasetzki (2015) como sendo um fator limitante em ambos os países para 

nutrição adequada. Esse resultado também demonstra inadequações significativas quanto à 

alimentação no Brasil, já que a maioria dos estudantes do país não possui o hábito de consumir 

verduras todos os dias, contradizendo a recomendação do Guia Alimentar para a População 

Brasileira, o qual orienta o consumo de 3 porções de verduras ao dia (BRASIL, 2014). 

No tocante à refeição do lanche da tarde, os alunos, em sua grande maioria, relataram o 

consumo de frutas, vitaminas, sucos e biscoitos e, em sua minoria consumo, de alimento 

industrializado. O jantar relatado pela grande maioria é composto por alimentos minimamente 

processados, tais como: macarrão, pão, arroz, frango e carne. Na ceia, novamente repetiu a 

presença de leite, suco ou bolacha e uma pequena parcela consome salgadinho com refrigerante. 

Isso demonstra um equilíbrio melhor em relação aos alimentos consumidos nessas três 

refeições.  

 

 

4.4 ETAPA IIIDA PESQUISA: APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

4.4.1 Mudanças no consumo alimentar 

 

Ao serem questionados se ocorreu mudanças no consumo alimentar após a realização 

das atividades de Educação Alimentar e Nutricional, 50% responderam que sim, 33% 

responderam que não e 17% responderam que não sabe responder. Esse resultado é considerado 

relevante, visto que, ao menos, metade dos alunos mudaram seus hábitos alimentares, passando 

a consumir melhores alimentos e evitando, principalmente, doenças metabólicas. 

Sabe-se que os maus hábitos alimentares são fatores imprescindíveis para o surgimento 

de doenças metabólicas que, além de limitarem a rotina diária dos indivíduos, também podem 

levar a complicações, muitas vezes, irreversíveis. Assim sendo, as organizações 
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governamentais têm cada vez mais desenvolvido estratégias para a adequação da alimentação 

dentro dos padrões de alimentação saudáveis, ressaltando a diminuição do consumo de 

alimentos ricos em gorduras saturadas, açúcares refinados e sódio (CLARO, 2013). 

Segundo o estudo realizado por Souza e Enes (2013), que analisou os hábitos 

alimentares dos adolescentes de escolas públicas de Sorocaba-SP, o consumo composto, 

principalmente, por alimentos de elevado teor calórico foi observado em maior evidência entre 

esse grupo, o que é ou deveria ser um dado preocupante para a escola, visto que esses alimentos 

contribuem significativamente para o ganho de peso e, consequentemente, a ocorrência de 

obesidade.  

Por essa razão, é imprescindível o incentivo de práticas alimentares saudáveis, através 

de ações educativas voltadas à alimentação, almejando a promoção de saúde e a redução de 

patologias crônicas não transmissíveis. Todavia, para uma intervenção alimentar mais eficiente, 

faz-se necessário conhecer os hábitos alimentares dos adolescentes. Assim, a promoção da 

alimentação saudável em ambiente escolar fomenta uma análise crítica e reflexiva sobre os 

valores, as condutas, as condições sociais e os estilos de vida dos escolares, buscando fortalecer 

tudo aquilo que contribui para melhoria da saúde e do desenvolvimento humano. 

Em uma revisão de literatura da OMS (2006) acercada promoção da saúde nas escolas, 

é destacado programas sobre alimentação saudável e atividades físicas que foram eficazes na 

mudança da saúde de adolescentes. O sucesso desses programas foi atribuído pelas alterações 

no ambiente escolar, que incluíram currículo, intensivas intervenções em período de longa 

duração e envolvimento da comunidade. Nesse sentido, políticas e estudos recomendam avaliar 

as ações de promoção da saúde para mudanças e ajustes nos programas escolares, visto que 

processos avaliativos resultam em oportunidades de aprendizagens e, quando bem divulgados, 

podem gerar transformações no cotidiano das pessoas. 

Diante do exposto, conclui-se que as atividades promotoras da saúde são importantes 

para a construção de hábitos saudáveis e sustentáveis ao longo da vida. E, dentro da escola, elas 

são capazes de produzir impactos positivos, autoestima, comportamentos e habilidades 

saudáveis para a vida de todos os estudantes. 

 

4.4.2 Redução do consumo de alimentos industrializados 

 

Ao serem questionados se houve redução do consumo de alimentos industrializados 

após a realização das atividades de Educação Alimentar e Nutricional, 67% responderam que 

sim, 17% responderam que não e 17% responderam que não sabe responder. Um resultado 
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ainda mais significativo, pois, mais da metade dos alunos diminuíram o consumo desse grupo 

de alimentos em seus hábitos alimentares, os quais podem causar diversos tipos de problemas 

à saúde, sendo que a falta deles pode ser preenchida com alimentos mais saudáveis. 

O impacto na saúde dos alimentos ultraprocessados na dieta permanece incerto, uma 

vez que não foram realizados estudos epidemiológicos e de intervenção suficientes para esse 

fim. No entanto, existem evidências para alguns alimentos ultraprocessa dos específicos: 

bebidas açucaradas são um dos principais contribuintes para alterações lipídicas, obesidade 

infantil, ganho de peso, doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes tipo 2; as 

gorduras trans presentes nos alimentos ultraprocessados afetam negativamente a saúde 

cardiovascular; e as carnes processadas estão associadas ao aumento do risco de mortalidade 

por DCV e alguns tipos de cânceres. Além disso, estudos observacionais mostraram que o 

consumo de fast food está positivamente associado a maior ingestão de energia, ganho de peso, 

resistência à insulina e níveis elevados de triglicerídeos (ASGHARI, 2015). 

 

4.4.3 Aumento do consumo de frutas 

 

Ao serem questionados se houve aumento do consumo de frutas após a realização das 

atividades de Educação Alimentar e Nutricional, 83% responderam que sim e apenas 17% 

responderam que não sabe responder. Um dado muito importante porque evidencia que as 

atividades contribuíram para melhora dos hábitos alimentares de frutas, elevando esse consumo 

entre os pesquisados.  

Diversos estudos têm demonstrado que a proteção conferida pelo consumo de frutas ou 

de hortaliças contra doenças do coração e certos tipos de câncer não se repete com as 

intervenções através da suplementação medicamentosa dos nutrientes individuais presentes 

naqueles alimentos. Esses “estudos indicam que o efeito benéfico sobre a saúde advém do 

alimento em si, e das combinações de nutrientes que ele possui, mais do que de nutrientes 

isolados” (BRASIL, 2014, p. 8). No caso dos efeitos positivos sob a saúde de padrões 

tradicionais de alimentação, mais do que alimentos individuais, constata-se que o importante é 

a combinação de alimentos. Ainda, há evidências de que as dimensões sociais que envolvem o 

ato de se alimentar, quanto a comer sozinho, sentado no sofá e diante da televisão ou 

compartilhar uma refeição sentado à mesa com familiares ou amigos, são importantes para 

determinar quais alimentos serão consumidos e em que quantidades (BRASIL, 2014). 

Conforme Lima et al (2020), as frutas e as hortaliças, ricas em vitaminas, minerais e 

água, geralmente, não agradam o paladar infantil e são substituídas por outros mais palatáveis, 
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os quais são ricos em açúcares e lipídios e podem promover distúrbios nutricionais. Além disso, 

Coone Tucker (2002) destacam sobre a associação direta entre o tempo de assistir televisor e 

um maior consumo de alimentos calóricos, principalmente os refrigerantes, e as crianças são, 

em sua maioria, e na maior parte do seu dia, expostas a programas televisivos. 

Esse público infantil, geralmente, prefere os alimentos que estão disponíveis em casa, e 

sua aceitação aumenta pela exposição repetida, requerendo de 8 a 10 exposições para as 

crianças de 2 anos, e de 8 a 15 vezes para aquelas com idade entre 4 a 5 anos. No programa 

desenvolvido por Psicólogos do Reino Unido para encorajar as crianças à consumirem mais 

frutas e hortaliças pela degustação repetidamente, a ingestão aumentou em média 0,49 xícaras 

por dia (WENGREEN, 2013). Relacionando tal resultado com o que vem sendo estudado nesta 

pesquisa, fica claro que, se as crianças, foram mais expostas a frutas na escola, elas podem 

aceitar mais esse tipo de alimento.  

 

4.4.4 Aumento do consumo de verduras e hortaliças 

 

Ao serem questionados se houve aumento do consumo de frutas após a realização das 

atividades de Educação Alimentar e Nutricional, 67% responderam que sim, 33% responderam 

que não sabem responder. Esse resultado é considerado expressivo, posto que o consumo de 

verduras e hortaliças faz parte de hábitos alimentares saudáveis, além de que muitas crianças 

apresentam certa resistência a esses alimentos, embora sejam tão benéficos. 

Um estudo realizado por Vinhal, Lisboa e Almeida (2019), cujo objetivo foi avaliar, por 

meio de atividades artísticas, o consumo alimentar e os conhecimentos em nutrição de crianças 

com excesso de peso antes e depois de desenvolvidas atividades de educação alimentar e 

nutricional, obteve como resultado que várias crianças retiraram as frutas e as hortaliças dos 

pratos; entretanto, algumas permaneceram com os alimentos ricos em óleos e gorduras, 

açúcares e doces, demonstrando a necessidade de outros trabalhos para a fundamentação de 

conhecimentos que poderão definir seus hábitos alimentares. A maioria dos avaliados 

adicionaram alimentos doces e/ou ricos em açúcares em seus pratos, sugerindo que a 

preferência por esse sabor tenha prevalecido diante das informações recebidas sobre a sua 

qualidade nutricional. 

Esse estudo também observa a análise da montagem dos pratos, constatando que o feijão 

permaneceu no prato de todos os avaliados depois das atividades trabalhadas; entretanto, houve 

a retirada do arroz do prato das crianças obesas e dos meninos com sobrepeso, justificando 

outras atividades de educação alimentar e nutricional com esse público, uma vez que este cereal 
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é importante para tal fase da vida e poderia ter sido reduzido ou trocado por outro alimento rico 

em carboidratos. Algumas crianças obesas retiraram as carnes e os ovos de sua refeição 

elaborada, um fato preocupante visto que esses alimentos são fontes de proteínas, vitaminas e 

minerais importantes para o seu desenvolvimento físico. 

 

4.4.5 Redução do consumo de cloreto de sódio (sal) 

 

Ao serem questionados se houve redução do consumo de cloreto de sódio após a 

realização das atividades de Educação Alimentar e Nutricional, 67% responderam que sim e 

33% responderam que não sabe responder. Essa redução da ingestão de cloreto de sódiopelos 

alunos é considerada importante, pois esse alimento tem relação direta com a hipertensão 

arterial; entretanto, no dia a dia, as crianças são expostas a inúmeros alimentos que possuem sal 

em sua composição, a exemplo dos biscoitos recheados. 

Uma das principais doenças relacionadas ao consumo de sódio ou sal é a hipertensão 

arterial, tema que tem grande importância epidemiológica no Brasil (NILSON; JAIME; 

RESENDE,2012).No estudo de Avazoni et al. (2014), a média de sódio consumido por 

adolescentes foi alta quando comparada com a Ingestão Adequada (IA) para a idade e o sexo. 

Ferreira e Aydos (2010), por sua vez, estudaram a prevalência de hipertensão entre gêneros e 

faixas etárias e observaram que a doença foi prevalente em ambos os gêneros, sem diferir entre 

eles, bem como em todas as faixas etárias, sendo que, nos indivíduos de 13 e 14 anos, o valor 

foi expressivamente superior(52,4%) aos demais, alcançando um nível preocupante. Isso 

justifica o índice de jovens com elevada pressão arterial. 

Além de que, o consumo habitual de biscoitos recheados pode contribuir para aumentar 

valor de sódio da dieta e risco de hipertensão. Os biscoitos recheados estão na lista dos 

alimentos mais consumidos pela população e são relacionados com dietas de elevado teor de 

gorduras saturadas, açúcar e sal, refletindo um consumo padrão inadequado de alimentação. 

Esse padrão constitui fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (BRASIL, 2012). 

Na escola, segundo Bertinet al (2010), as intervenções nutricionais realizadas em 

crianças são mais eficazes que as mesmas ações na fase adulta e reduzem a gravidade das 

doenças crônicas oriundas dos maus hábitos alimentares. 

 

4.4.6 Redução do consumo de açúcar 
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Ao serem questionados se houve redução do consumo de açúcar após a realização das 

atividades de Educação Alimentar e Nutricional 50% responderam que sim, 50% responderam 

que não compreendem o que contém um elevado percentual de açúcar. Esse dado, embora seja 

positivo porque houve a melhoria de um hábito alimentar de parte dos alunos, demonstra que 

eles apresentam maior resistência quanto a diminuir a ingestão do açúcar em suas refeições. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo de açúcar não 

ultrapasse 10% das calorias consumidas por dia, o que equivale a, aproximadamente, 50 g/dia. 

Todavia, o brasileiro consome em média 16,3% de açúcar do total de calorias da dieta. O 

consumo excessivo de açúcar é fator de risco para o desenvolvimento da obesidade, além de 

doenças como o diabetes melitus (BRASIL, 2016). 

No Brasil, no ano de 2008, dados sobre o consumo alimentar de 26.000 crianças de 5 a 

10 anos, oriundos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN,2008), indicaram 

que 18% ingeriram biscoitos doces ou recheados, doces, balas e chocolates nos sete dias de 

avaliação. No ano de 2018, uma década depois, o consumo alimentar de 190.320 crianças de 5 

a 9 anos indicaram que 62% ingeriram biscoitos doces ou recheados, doces, balas e chocolates 

nos sete dias de avaliação (SISVAN, 2018). 

Ainda a esse respeito, Sirqueira, Alves e Figueiroa (2009) afirmam que o aumento do 

consumo de alimentos ricos em açúcares simples e gordura, com alta densidade energética, e a 

diminuição da prática de atividade física são, provavelmente, os principais fatores relacionados 

à gênese da obesidade infantil.  

 

4.4.7 Redução do consumo de refrigerantes 

 

Ao serem questionados se houve redução do consumo de refrigerantes após a realização 

das atividades de EAN, 50% responderam que sim, 33% responderam que não e 17% 

responderam que não sabe responder. Um resultado visto como significativo, considerando que 

metade dos alunos alteraram a ingestão dessa bebida que é prejudicial à saúde. 

Em seu estudo realizado nesse mesmo segmento, Vinhal, Lisboa e Almeida (2019) 

observaram que, independentemente do estado nutricional e do gênero das crianças 

participantes da pesquisa, houve uma diminuição da presença de refrigerante e um aumento de 

suco depois das atividades de educação alimentar e nutricional, assim, antes de realizadas essas 

atividades, havia um grande número de refeições (almoço) com refrigerante e, posteriormente, 

predominou a presença do suco natural. Deste modo, depois da educação alimentar e 
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nutricional, em ambos os gêneros, houve um aumento na adição de sucos naturais e uma 

redução dos refrigerantes, assim como observado por Baroni et al (2017). 

No Brasil, dados sobre o consumo alimentar de 26.000 crianças de 5 a 10 anos, oriundos 

do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN, 2018), indicaram que 8% delas 

ingeriram refrigerantes nos sete dias de avaliação do estudo, um fato que pode estar 

contribuindo com o excesso de peso infantil, visto que tais alimentos geralmente são ricos em 

açúcares simples. 

 

4.4.8 Redução do consumo de frituras 

 

Ao serem questionados se houve redução do consumo de frituras após a realização das 

atividades de Educação Alimentar e Nutricional 67% responderam que sim, 17% responderam 

que não e 17% responderam que não sabe responder. Esse resultado apresenta-se como bastante 

impactante, pois houve uma diminuição no consumo desse alimento em mais quase 70%, hábito 

que acarretam malefícios quando em excesso. 

Sobre isso, o trabalho de Toral, Slater e Silva (2007) apontou que 77,9% dos 

adolescentes apresentam alto consumo de gorduras, sendo esse dado alarmante, pois 

correspondeu a um porcentual acima de 30% do valor energético total da alimentação. 

 

 

4.4.9 Adoção de um estilo de vida mais saudável 

 

Ao serem questionados se houve adoção de um estilo de vida mais saudável após a 

realização das atividades de Educação Alimentar e Nutricional, 67% responderam que sim, 17% 

responderam que não e 17% responderam que não sabe responder. Um dado muito relevante 

porque evidencia que as atividades em EAN contribuíram para mudanças de hábitos alimentares 

e, portanto, adoção de um estilo de vida mais saudável entre os pesquisados.  

A esse respeito, Cecchettoet al (2017) relatam que mudanças, geralmente, são motivadas 

a partir de um conhecimento, que é o primeiro passo para empoderar uma criança quanto à 

importância do cuidar de sua própria saúde. Nesse sentido, Segundo Souza, Cunha e Bissoli 

(2012), as atividades de educação alimentar e nutricional também devem ser voltadas aos 

funcionários e aos professores, bem como aos pais ou cuidadores, pois a efetividade do 

conhecimento adquirido na escola, na maioria das vezes, é aplicada no ambiente domiciliar, 
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além de que as crianças podem sofrer influência direta de hábitos já adquiridos pelos pais em 

situações pregressas. 

O estudo de Vinhal, Lisboa e Almeida (2019) constata que, depois das atividades de 

educação alimentar e nutricional, nos pratos elaborados em ambos os gêneros, houve um 

aumento na adição de hortaliças e uma redução dos açúcares, doces, refrigerantes e alimentos 

gordurosos, assim como observado por Gabriel, Santos e Vasconcelos (2008). questões autores 

identificaram que, antes das atividades de intervenção, as crianças preferiam os salgados fritos 

e salgadinhos (chips), balas, chicletes, refrigerantes, picolés e sorvetes e, depois, aumentou a 

preferência por sucos naturais e frutas. 

Já Triches e Giugliani (2005), em sua pesquisa, identificaram que o nível de 

conhecimentos em nutrição era maior nas crianças obesas, possivelmente porque elas se 

interessam e são mais passíveis de receber informações sobre o assunto. Porém, elas apresentam 

práticas alimentares menos saudáveis, considerando seu conhecimento em nutrição. Entretanto, 

Yokotaet al (2010), ao analisarem crianças das escolas municipais do Rio Grande Sul, 

observaram que aquelas com um maior Índice de Massa Corporal apresentaram menor 

conhecimento de nutrição e possuíam práticas alimentares menos saudáveis. Nesse sentido, 

mesmo relatando conhecer bons hábitos alimentares, os indivíduos obesos, geralmente, não os 

praticam pois a obesidade é uma doença multifatorial que está relacionada, principalmente, a 

mudanças do estilo de vida e dos hábitos alimentares, com destaque para a obesidade dos pais 

que representa um importante fator de risco para a obesidade infantil. 

Uma revisão integrativa desenvolvida por Reis e Reinaldo (2018) objetivou buscar e 

analisar a literatura publicada referente às estratégias de educação nutricional utilizadas na 

educação básica de escolas públicas e privadas para a formação de hábitos alimentares mais 

saudáveis. A busca foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e a amostra final 

constituiu-se de 9 artigos, publicados em português na Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e na Base de Dados em Enfermagem (BDENF) a partir de 

2006 e disponibilizados na íntegra nessas plataformas. Esses artigos respondiam à pergunta 

“como estão sendo desenvolvidas as estratégias de educação nutricional na educação básica de 

escolas públicas e privadas?”.  

Nesse estudo de Reis e Reinaldo (2018), constatou-se que, nas práticas educativas de 

caráter lúdico desenvolvidas para alunos de 3 a 17 anos, de ambos os gêneros, as estratégias 

utilizadas foram: montagem da pirâmide alimentar, dinâmicas e discussões em grupo, 

dramatização, atividades de colorir, pintura, recorte, colagem e montagem de cartazes, jogos e 

brincadeiras, exibição de filmes, massa de modelar, palestra, explanação de história, oficinas 



70 

 

culinárias, montagem de maquete, elaboração de jornal sobre alimentação e concurso 

de slogan e de música. Como resultado, foi observada mudança de comportamento e formação 

de novos hábitos alimentares após as intervenções, mas não foi possível avaliar a manutenção 

desses hábitos por um período maior de tempo. Dessa maneira, as ações educativas no ambiente 

escolar devem acontecer de forma contínua e sistemática e são necessários mais estudos que 

avaliem as mudanças de comportamento e formação de novos hábitos alimentares a longo 

prazo. 

 

4.4.10 Evitar consumir alimentos que não são saudáveis 

 

Ao serem questionados sobre evitar o consumo de alimentos que não são saudáveis após 

a realização das atividades de Educação Alimentar e Nutricional, 67% responderam que sim, e 

33% responderam que não sabem responder. Esse dado possui valor expressivo, tendo em vista 

que mais de 60% dos estudantes indicaram que irão evitar ingerir alimentos não adequados, 

essa mudança é motivada, possivelmente, pelo conhecimento adquirido de que tais alimentos 

podem acarretar riscos para a saúde. 

Nesse sentido, o conhecimento sobre alimentos e suas propriedades auxilia o 

consumidor nas escolhas. Com isso, a implementação de normas que regulamentem a 

circulação de propagandas de alimentos industrializados para crianças e adolescentes poderá 

contribuir na redução do consumo excessivo de alimentos não saudáveis (MOURA, 2010) e 

facilitar as estratégias de educação nutricional tão importantes para esse público alvo, posto que 

estão em processo de formação. 

De acordo com Vigotsky (2008), na reconstrução teórica das vivências dos estudantes, 

os conceitos científicos se enriquecem de vivência, seus significados evoluem, enquanto os 

conceitos do cotidiano se reorganizam, caminhando para a abstração e se despregando sempre 

mais da vivência. O autor afirma que, ao considerar as ideias trazidas do mundo social desses 

estudantes, os conhecimentos precedentes deles passam a ser vistos como formas internalizadas 

das vivências culturais significadas no meio físico e social em que se encontram e não mais 

como construções espontâneas apenas influenciadas portal meio. 

Com essa linha de pensamento, Vigotsky (2008) elaborou sua teoria sobre a formação 

de conceitos. Segundo ele, o processo de formação de conceitos normalmente se inicia na 

infância e desenvolve-se até a adolescência, quando o sujeito atinge a maturidade. O processo 

de formação de conceitos passa por três fases básicas, cada uma, sendo dividida em vários 
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estágios. Do ponto de vista lógico, são considerados três estágios no processo de formação de 

conceitos: pensamento sincrético, pensamento por complexos e pensamento conceitual 

Quando os verdadeiros conceitos estão formados, e se entre eles está a alimentação e 

esta não está sendo adequada ao indivíduo, há uma maior dificuldade na adoção, ou até mesmo 

modificação, de hábitos alimentares e de estilo de vida mais saudáveis. Assim, acredita-se que 

uma criança que iniciou sua formação de conceitos aprendendo sobre tais hábitos alimentares 

e estilos de vida saudáveis terá maior facilidade para desenvolvê-los durante a adolescência e 

formará os verdadeiros conceitos seguindo e mantendo o pensamento saudável para a sua vida 

adulta. Ainda quanto a esse aspecto, a escola apresenta-se como espaço de mediação o processo 

de ensino e aprendizagem dessas práticas. 

Considerando a importância dos diferentes estágios de formação de conceitos, conforme 

o pensamento de Vigotsky (2008), sincrético, complexo e conceitual, e reflexões a respeito 

deles, entende-se que o processo de Educação Alimentar e Nutricional, com a constituição de 

hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis, tem maior efetividade se iniciado no período da 

infância e adolescência tanto na família quanto na escola. Desse modo, as mediações 

impregnadas de saberes sociais diferenciados possibilitam a elaboração do pensamento 

conceitual pelo questionamento e estabelecimento de relações, abstração e generalização 

(VIGOTSKY, 2000). 

Associando o pensamento de Vigotsky (2008) aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

ressalta-se a ideia de que, para promover hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis, torna-

se necessário a apropriação de conceitos relacionados à temática como constitutiva do Currículo 

Escolar. No entanto, o tema EAN pode ser considerado um grande desafio tanto para o 

profissional Nutricionista quanto para o professor, em função de que para se fazer a EAN não 

é suficiente saber os conceitos e transmiti-los aos estudantes, de forma pronta e acabada, pois 

esse processo envolve muito mais do que uma simples transmissão de conhecimentos. Ela é um 

campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 

multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares 

saudáveis no contexto da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia 

da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). A prática da EAN deve fazer uso de abordagens 

e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos 

e grupos populacionais, ponderando todas as fases do curso da vida, as etapas do sistema 

alimentar e as interações e os significados que compõem o comportamento alimentar. 
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4.5 OLIVRO DIDÁTICO DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

A seleção dos conteúdos do 5o ano do livro de Ciências “Buriti Mais Ciências” foi 

estruturada com o objetivo de favorecer o desenvolvimento das habilidades de Ciências da 

Natureza previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – 3a versão. Para atingir esse 

objetivo, é retomado e consolidado o que foi estudado no ano anterior e são fornecidos subsídios 

ao estudo de temas que serão abordados nos próximos anos para, dessa forma, desenvolveras 

competências gerais e específicas desse componente curricular.  

Os conteúdos programados do livro didático analisado devem proporcionar aos alunos 

que sejam capazes de explorar fenômenos que evidenciem propriedades físicas dos materiais, 

aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico, selecionar argumentos que 

justifiquem a importância da manutenção da cobertura vegetal, identificar os principais usos da 

água e de outros materiais nas atividades cotidianas, construir propostas coletivas para um 

consumo responsável, selecionar argumentos que justifiquem o motivo por que o sistema 

digestório é considerado corresponsável pelo processo de nutrição do organismo, justificar a 

relação entre os sistemas do corpo humano, organizar um cardápio equilibrado e discutir a 

ocorrência de distúrbios nutricionais. Além disso, espera-se que eles saibam descrever e 

relacionar imagens, escrever textos sobre Ciências, explicar fenômenos simples, construir 

argumentos com base em evidências, explicitar ideias e realizar procedimentos investigativos, 

entre outras habilidades. 

A unidade 3 desse material, intitulada Funcionamento do Corpo Humano, traz 

discussões em 14 capítulos, sendo um deles: Alimentos e Nutrientes. Este capítulo dedica-se 

em: compreender que os alimentos fornecem os nutrientes necessários para a manutenção do 

nosso corpo; conhecer os principais nutrientes presentes nos alimentos, bem como a função de 

cada um deles no nosso corpo, para entender como cuidar da alimentação; aprender sobre 

técnicas de preservação dos alimentos; conhecer os órgãos envolvidos na digestão e 

compreender que na digestão ocorre a transformação dos nutrientes para que possam ser 

absorvidos pelo organismo; e aprender que a parte dos alimentos que não é absorvido é 

eliminado pelas fezes. 

O planejamento de ensino tem como base o Plano de Curso e, a partir deste, tem-se a 

Matriz Curricular da disciplina de Ciências Naturais, que toma como um dos conteúdos a 

Educação Alimentar e Nutricional. Nesse segmento, os livros didáticos, distribuídos por meio 

do Programa do Livro Didático, nos anos de 2016 a 2020, apresentam em suas quartas capas 

mensagens e ilustrações sobre alimentação adequada e saudável. Essas capas podem servir de 
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inspiração para atividades e discussões importantes sobre as temáticas abordadas pela educação 

alimentar e nutricional. 

Cabe acrescentar que o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) é a iniciativa 

governamental compartilhada entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) e o Ministério da Educação (MEC), a qual é responsável pelo fornecimento de livros 

didáticos para todos os estudantes das redes públicas de ensino fundamental e médio da 

Educação Básica. Dessa forma, os temas de alimentação e nutrição são encontrados em sua 

maioria nos livros didáticos de Ciências, visto que essa disciplina promove a inserção de 

conteúdos relativos ao tema transversal “Saúde”, incluindo conexões com a ciência da Nutrição 

(GREENWOOD;FONSECA, 2016).  

Diante disso, analisa-se que o livro didático do 5º ano utilizado na disciplina de Ciências 

e adotado pela escola pesquisada serve de inspiração para atividades e discussões importantes 

sobre as temáticas abordadas pela EAN. Contudo, foi possível verificar que alguns conceitos e 

assuntos que envolvem a temática não foram compreendidos totalmente pelos alunos, sendo 

desconhecidos por boa parte deles, conceitos que foram trabalhados nos conteúdos curriculares 

desta disciplina. 

 

4.6 ANÁLISE DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

 O Ensino Remoto Emergencial (ERE) é um modelo adotado em situações emergenciais 

para apoiar a aprendizagem dos educandos, mas não se configura como uma modalidade 

educacional com regulamentação própria. Assim, o ERE diferencia-se da Educação a Distância 

(EaD), pois esta possui uma regulamentação própria, além de ser “uma modalidade educacional 

que prioriza mediação didático-pedagógica por meio de tecnologias digitais de informação e 

comunicação com elementos organizacionais específicos para tal modalidade” (OLIVEIRA, et 

al., 2020, p. ). 

Nesse contexto, o município de Cajazeiras- PB oficializou o sistema de ERE como 

alternativa ao ensino presencial em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus, 

COVID-19. As aulas passaram a ser online, em tempo real, via Google Meet mediada pelos 

professores da rede municipal de ensino. 

Contudo, considerando que alguns estudantes não possuem acesso à rede de internet, tal 

qual apresentado pelo estudo da Cetic (2020), os colégios da rede municipal passaram a 

disponibilizar um material impresso a esses estudantes sem acesso à rede. Ressalta-se, também, 

que os professores da rede municipal tiveram liberdade para confeccionar materiais digitais 
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e/ou impressos complementares, embora não haja dados que permitam compreender quantos 

os fizeram ou quais incentivos desenvolvidos nessa perspectiva, ou ainda quais dificuldades ou 

reflexões permearam tais ações. 

A Secretaria de Educação do Município de Cajazeiras tem desenvolvido, gradualmente, 

uma série de estratégias para atender aos estudantes da Educação Básica por meio do sistema 

ERE. Entretanto, as orientações apresentadas ocorrem de forma constante e, dado o contexto 

sanitário/social/temporal em que a proposta surgiu, há poucas pesquisas analisando como essas 

estratégias contribuem, ou não, para o processo de ensino. 

Em relação ao processo de ensino e aprendizagem no sistema ERE, embora haja a 

tentativa de contextualização, é preciso lembrar que é nas interações entre professor-

estudante/estudante-estudantes que se possibilita uma aproximação entre os conceitos 

científicos e as concepções prévias, necessárias nesse processo de aprendizagem, conforme 

argumentado por Brait et al(2010) e Corazza et al (2014). Deste modo, as explicações e os 

exemplos podem tornar-se abstratas e não significativas, reforçando uma das características do 

ensino a distância apontada pela Undime (2020), que defende a necessidade de considerar 

outras abordagens para garantir o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

Nessa modalidade de ensino, conforme supracitado, há de considerar a exclusão de tal 

interação dos indivíduos que não possuam celulares capazes de processar o aplicativo, ou 

mesmo que não tenham acesso à internet, o que leva, consequentemente, a exclusão social desse 

grupo. Logo, deixou-se de cumprir o princípio previsto nos documentos oficiais, pautado na 

igualdade de condições de acesso à educação (BRASIL, 1988; BRASIL, 1997; BRASIL, 2019). 

Todavia, o sistema ERE não promove a interação necessária para que a organização docente 

alcance os objetivos educacionais, uma vez que desconsidera a necessidade de os estudantes 

estarem ativos durante toda aula, apresentando suas concepções acerca do conteúdo e 

discutindo os conceitos com o docente 

É válido relembrar que a contextualização social permite uma aprendizagem 

significativa dos conteúdos, possibilitando aos estudantes reflexões sobre o conceito aprendido 

em sua vida cotidiana (BRAIT, et al., 2010; PARANÁ, 2018; HIDALGO, 2019). Para tanto, o 

professor deve ser o mediador do processo de aprendizagem, tendo em vista as concepções 

discutidas com os estudantes por meio da interação em sala de aula (CORAZZA, LORENCINI 

JUNIOR; MAGALHÃES JUNIOR, 2014). 

Deste modo, as atividades são um complemento relevante ao conteúdo porque condizem 

com a contextualização da aula, porém, com a falta de interação entre professor-aluno, não 

houve uma reflexão sobre a realização das atividades dos estudantes, deixando uma lacuna no 
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que diz respeito ao processo de aprendizagem. Sobre isso, é válido ressaltar que tais inserções, 

quando ocorrem, devem ser desenvolvidas mediante uma intensa discussão com os estudantes, 

de modo que o EC se configure enquanto uma ação democrática (CACHAPUZ, et al., 2011). 

No que se refere à aula, tal interação não é desenvolvida, especialmente pelo fato de o sistema 

ERE não possibilitar que os estudantes interajam instantaneamente com o docente, apontando 

seus argumentos, suas percepções e suas compreensões acercado tema. 

 

4.7 OPROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO-PPP DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CRISPIM COELHO 

 

Instrumento de organização do trabalho escolar, o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

retrata a identidade da escola, traçando diretrizes gerais quanto ao que ela precisa desenvolver 

visando tornar seu trabalho mais significativo, produtivo e voltado para a construção da 

cidadania, junto aos sujeitos que dela participam. A construção desse documento ressalta a 

relativa autonomia da escola e o seu resgate como lugar de debate e diálogo, fundado na reflexão 

coletiva (VEIGA, 2008).  

Além disso, o PPP não se resume a um documento escrito, que formaliza as concepções, 

os objetivos, os conteúdos, a metodologia de trabalho e a sistemática de avaliação de uma 

escola. Ele estrutura as propostas que norteiam as práticas educacionais e que, objetivando 

intervir na realidade escolar, traduz a vontade de mudar e mostra o que de concreto deve ser 

trabalhado. Em outras palavras, permite avaliar o que foi feito e projetar mudanças no contexto 

escolar. Trata-se de um instrumento de construção permanente, que acompanha e é 

acompanhado pela prática pedagógica (SANTOS et al., 2013). 

Para atingir o fim desejado, é sabido que a instituição necessita fazer uso de 

instrumentos que a auxiliem nesse processo, a exemplo disso o Projeto Pedagógico deve pautar-

se nos princípios de equidade, eficácia e democracia, tendo como premissa básica a 

estruturação, organização e sistematização da política pedagógico-administrativa da escola. 

Também se fundamenta na busca efetiva da melhoria, engrandecimento e desenvolvimento 

sólido do processo de ensino e aprendizagem, como sendo o objetivo primordial da instituição 

e função social da escola (SANTOS et al., 2013). 

Conforme Santos et al. (2013), a escola do século XXI, mais que antes, precisa traçar 

metas e objetivos que atendam às necessidades dos seus estudantes que manifestam interesses 

diversos diante de um mundo tão pluricultural. Nesse sentido, ela deve fundamentar-se na busca 
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efetiva da melhoria de sua prática pedagógica, no engrandecimento das relações interpessoais 

e no desenvolvimento sólido do processo de ensino e aprendizagem.  

Neste contexto, a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Crispim 

Coelho propõe o Projeto Político Pedagógico como um instrumento teórico-metodológico que 

visa o enfrentamento dos desafios do cotidiano escolar de maneira reflexiva, consciente, 

sistematizada e participativa, possibilitando (re)significar a ação de todos os agentes dessa 

instituição educativa. 

O PPP da escola Crispim Coelho revela-se como condição essencial para a 

concretização de objetivos, mudanças de práticas e consolidação de sonhos. Assim, ele se 

estrutura da seguinte maneira:  

 1ª Etapa: refere-se às reflexões e aos questionamentos de seus profissionais sobre a 

escola hoje e o que poderá vir a ser, explicitando seus propósitos e definindo, em seu 

marco referencial, a identidade da escola, os aspectos conceituais, doutrinais e 

pedagógicos, entre outros pontos; 

 2ª Etapa: diz respeito ao diagnóstico tratando-se de levantar informações sobre o 

trabalho que a escola vem realizando e os desafios a serem enfrentados; 

 3ª Etapa: corresponde a elaboração do plano de ação com objetivos e estratégias a serem 

executadas para superação dos desafios; 

 4ª Etapa: constitui-se da organização curricular e sistema de avaliação. 

Ao analisar o PPP da escola Crispim Coelho, pode-se afirmar que o tema Alimentação 

e Nutrição é abordado na disciplina de Ciências, contudo, não foi observado o 

comprometimento da instituição com a educação nutricional, exigindo sua abordagem também 

em outras disciplinas, assim como ganhando destaque nas feiras de ciências e nos projetos da 

instituição. 

Espera-se que, ao incluir ações de Educação Alimentar e Nutricional no PPP, o processo 

de formação mais integral do educando seja potencializado. Discussões relativas à imagem 

corporal, à obesidade, às atitudes de autocuidado, ao acesso ao alimento, entre outras, 

possibilitam uma interação entre os conteúdos pedagógicos e o desenvolvimento de habilidades 

pessoais na perspectiva da promoção da saúde e da melhoria da qualidade de vida. 

Segundo Cunha e Cicillini (1995), o planejamento de ensino considerando seus 

currículos e os programas desenvolvidos na escola é importante, pois representa uma forma do 

discente apropriar-se de conhecimentos científicos universalmente produzidos, de uma maneira 

igual para todos. Pipitoneet al (2003) reforça que o planejamento de ensino deve estar vinculado 
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à vida diária do aluno, e que ele se baseia em um currículo já construído, mas, muitas vezes, 

não discutido com os colegas e sem alterações quanto à profundidade e/ou complexidade dos 

temas abordados. Isso demonstra que não há adaptações no currículo de acordo com a realidade 

do aluno, assim, verifica-se a descrição de conteúdos meramente técnicos. 

Na escola pesquisada, não há um projeto ligado às aulas sendo desenvolvido no âmbito 

da temática em questão, ficando a cargo de uma única disciplina suprir toda a necessidade de 

aprendizado que o tema merece. Dessa forma, surge o imperativo de implantar Projetos ligados 

à Educação Alimentar e Nutricional, que sejam aplicados paralelamente às aulas de Ciências 

Naturais e que envolvam não só os professores e alunos, mas toda a comunidade escolar, dentre 

eles pode-se citar: perfil nutricional dos alunos, merenda escolar, entre outros. 

Além disso, para combater distúrbios nutricionais, como o sobrepeso e a obesidade, 

sabe-se que é necessário o investimento em medidas de saúde que dependem dos interesses dos 

gestores de políticas públicas. Essas medidas, consoante Dias (2011), incluem mudanças nas 

propagandas de alimentos direcionadas ao público infantil, modificações no teor de gordura e 

açúcar dos alimentos, estímulo as famílias à prática de atividades físicas e, principalmente, 

utilização da escola como local no qual as temáticas sobre alimentação possam ser incluídas no 

currículo das disciplinas e no Projeto Político Pedagógico. 

Nesse segmento, o PNAE pode utilizar o espaço educativo em que está inserido a fim 

de promover o diálogo com a comunidade escolar sobre os fatores que influenciam suas práticas 

alimentares diárias, as quais podem induzir a esses distúrbios nutricionais, possibilitando 

questioná-las e modificá-las, por meio de temas incorporados no currículo das escolas. Com 

isso, é criado um ambiente estimulador e favorável ao desenvolvimento de práticas de 

alimentação que levem a uma vida mais saudável (DIAS, 2011). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema Educação Alimentar e Nutricional pode ser considerado um grande desafio para 

o professor, em função de que para se fazer a EAN não é suficiente só saber os conceitos e 

transmiti-los para os estudantes de forma pronta e acabada, esse processo envolve muito 

trabalho prático e formativo, que vise a mudança efetiva dos hábitos alimentares dos alunos. 

Assim, as etapas da pesquisa trouxeram abordagens com distintas informações sobre 

alimentação e ambas impactam de forma diferente na vida dos adolescentes, sobretudo, 

negativamente, sendo que alguns conhecem apenas o que é abordado pelo docente ou por 



78 

 

mídias. Contudo, após as ações de EAN, foi possível observar mudanças positivas no consumo 

alimentar, redução do consumo de alimentos industrializados, aumento do consumo de frutas, 

verduras e hortaliças, redução no consumo de sódio, açúcar, refrigerante, frituras e adoção de 

estilo de vida mais saudável. 

No desenvolvimento das etapas desta pesquisa, buscou-se, no ensino remoto, construir 

uma contextualização que possibilitasse uma melhor compreensão por parte do estudante, 

porém, sem garantia da sua real efetividade, pois não houve interação entre pesquisadora-aluno, 

ou seja, como não houve interação direta com os estudantes. Desse modo, não tornou possível 

compreender se as ações realizadas pela pesquisadora foram capazes de mobilizar os estudantes 

em relação aos conceitos trabalhados. 

Ademais, constatou-se que escola é um ambiente propício para que as ações de educação 

EAN sejam realizadas. Tais atividades precisam ser inseridas, gradualmente, e necessitam de 

uma continuidade durante o período escolar, seja no ensino presencial ou remoto, uma vez que 

as intervenções isoladas não resolvem os problemas oriundos do excesso de peso. Desta forma, 

é fundamental que a escola Crispim Coelho insira ações de EAN de maneira intersetorial e 

transdisciplinar no currículo escolar e no seu Projeto Político Pedagógico. 

Diante disso, faz-se necessária a realização de outros estudos com atividades lúdicas e 

artísticas de maneira presencial na escola, como oficinas culinárias, para prevenir ou tratar o 

excesso de peso infantil, bem como emponderar esse público a fim de que ele seja um facilitador 

de mudanças dos hábitos alimentares familiares. Torna-se preciso, também, maior 

disponibilidade para outras pesquisas numa perspectiva de interdisciplinaridade e 

contextualização, visando à formação continuada. 
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ANEXOS 

 

ANEXOA - TERMO DE ANUÊNCIA 

Prezado (a) Senhor (a), 

Desejamos realizar o estudo intitulado por “EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COMO 

PRÁTICA EDUCATIVA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL”, por isso, viemos 

por meio desta solicitar autorização para realização do mesmo.  

Tal pesquisa fará parte do Trabalho de Dissertação de Curso Pós-Graduação em Ensino da 

aluna LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA, sob orientação do Prof. Dr. EMANUEL 

NETO ALVES DE OLIVEIRAS, com o objetivo de promover práticas de Educação Alimentar e 

Nutricional. 

O estudo consistirá em intervenções educativas voltadas para a alimentação e nutrição, onde 

serão avaliados o impacto que será causado com a realização de atividades de Educação Alimentar 

e Nutricional, constando assim em momentos de observação para identificação e percepção do 

pesquisador quanto ao grupo estudado e em seguida momentos de intervenção e realização de 

atividades de educação nutricional, para que assim possa ser no final avaliado o resultado da 

intervenção. 

Ressaltamos que os dados coletados serão utilizados somente para realização deste estudo e 

serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS/MS), que trata da pesquisa envolvendo Seres Humanos. Informamos ainda que os pais 

ou responsáveis devem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Por fim, destacamos que não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente 

da participação dessa pesquisa. Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome desta 

instituição conste no relatório final, bem como futuras publicações em eventos e periódicos 

científico. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Instituição, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se 

fizerem necessários. 

Cajazeiras, _______ de _____________de 2020. 

 

__________________________________ 

Pesquisador(a) Responsável pelo Projeto 

 

(  ) Concordamos com a solicitação (  ) Não concordamos com a solicitação 

 

___________________________________ 

Diretor(a) da EMEIF Crispim Coelho 
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APÊNDICE A- Pesquisa sobre hábitos alimentares e conhecimento em relação aos 

alimentos 

Turma: _______Idade:  _______     Sexo: F ( ) M ( ) 
Conhecimentos básicos sobre Nutrição 

01- Você sabe o que é ter uma alimentação adequada? 

( ) Sim,  alimentação adequada é um fator essencial no crescimento e desenvolvimento do corpo 

humano. 

( )Não sei 

 

02- Você sabe que os alimentos fornecem energia para o bom funcionamento do nosso corpo?( ) 

Sim ( ) Não 

 

03 - Você sabe o que é um alimento industrializado?  

( ) Sim, é o alimento pronto ou semi-pronto para o consumo, produzido pela indústria alimentícia. 

( ) Não sei. 

 

04- Você sabe o que é um alimento natural? 

( ) Sim, é o alimento natural, consumido sem nenhum processamento pela indústria. É obitido direto 

da natureza, exemplo: frutas, verduras elegumes. 

( ) Não sei. 

 

05 - Você sabe o que significa “gordura trans”? 

( ) Sim, é um tipo de gordura reproduzida pela indústria e utilizada para fabricação de margarina, 

biscoitos, batata frita, sorvete dentre outros alimentos, bastante prejudicial para a saúde – aumenta o 

colesterol ruim e diminui o bom 

( ) Não sei. 

 

06- Você sabe quais as fontes de carboidratos? 

( ) Sim, leite, macarrão, ovos e arroz 

( ) pão, arroz, batata e milho 

( ) queijo, manteiga, açúcar e tapioca 

( ) não sei  

 

07- Você sabe quais as fontes de proteínas? 

(  ) Sim, leite, ovos, peixe e carne 

( ) pão, arroz, batata e leite 

( ) queijo, manteiga, açúcar e carne 

( ) não sei 

 

08- Você sabe quais as fontes de lipideos? 

( ) Sim, leite, ovos, peixe e carne 

( ) pão, arroz, batata e leite 

( )  manteiga, banha de porco, azeite e castanha 

( ) não sei 

09- O que é aproveitamento integral dos alimentos?  

( )É aproveitar partes dos alimentos que geralmente jogamos fora (cascas, talos, folhas e sementes). . 

( ) Não sei 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Avançado de Pau dos Ferros- CAPF 

Programa de Pós-Graduação em Ensino – PPGE 
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10-Por que é importante aproveitar integralmente um alimento? 

_________________________________________________________________________ 

11-Você sabia que a pratica regular de atividade física ajuda para manter uma boa saúde?( ) 

Sim ( ) Não 

12- Você considera ter uma alimentação saudável?( ) Sim ( ) Não 

 

13-Você costuma analisar as informações contidas nos rótulos dos alimentos? 

( ) sim 

( ) não 

 

14- Você sabe o que é obesidade? 

(  ) A obesidade é o excesso de gordura corporal  gerado a partir do consumo habitual de alimentos 

altamente calóricos e sem nutrientes.É uma doença que pode ser fator de risco para o diabetes e 

doenças cardiovasculares. 

(   ) Não sei 

 

15-Você sabia que uma alimentação errada pode desenvolver obesidade?( ) Sim ( ) Não 

16 – Você sabe qual o efeito do consumo de alimentos influenciados pela televisão e outros meios 

de comunicação? 

(  ) Sim, a televisão e outros meios de comunicação podem influenciar negativamente nos hábitos 

alimentares, incentivando o consumo de produtos industrilizados e ricos em açúcares ou gorduras. 

(  ) Não sei 

 

17 - Você ingere líquidos durante as refeições?( ) Sim ( ) Não 

 

18 – Você adiciona sal nas refeições à mesa (utiliza o saleiro)?( ) Sim ( ) Não  

19 - Você lava as mãos antes de comer?( ) Sim ( ) Não 

20 - Você higieniza as frutas/hortaliças antes de comer? ( ) Sim  ( ) Não 

21 - Você higieniza as embalagens de alimentos antes de guarda-las na geladeira?( ) Sim  ( ) Não 

22-Você presta atenção à data de validade dos alimentos? ( ) Sim ( ) Não 

23-Você já ouviu falar em contaminação cruzada?( ) Sim ( ) Não 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EAN  

 

Responda o questionário abaixo, permitindo verificar se ocorreram algumas mudanças nos hábitos 

alimentares após a execução das atividades de Educação Alimentar e Nutricional 

1-Após a realização das atividades de Educação Alimentar e Nutricional ocorreram 

mudanças no consumo alimentar?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  

2- Houve a redução do consumo de alimentos industrializados após a execução das 

atividades de Educação Alimentar e Nutricional?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  

3- Houve o aumento do consumo de frutas após a execução das atividades de Educação 

Alimentar e Nutricional?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  

4- Houve o aumento do consumo de verduras e hortaliças após a execução das atividades de 

Educação Alimentar e Nutricional?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  

5- Acredita ter reduzido o consumo de cloreto de sódio (sal), após a execução das atividades 

de Educação Alimentar e Nutricional?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  

6- Acredita ter reduzido o consumo de açúcar, após a execução das atividades de Educação 

Alimentar e Nutricional?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  

7- Acredita ter reduzido o consumo de refrigerantes, após a execução das atividades de 

Educação Alimentar e Nutricional?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  

8- Em relação às frituras acredita ter reduzido o consumo após a execução das atividades de 

Educação Alimentar e Nutricional?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  
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9- Acredita ter adotado um estilo de vida mais saudável após a execução das atividades de 

Educação Alimentar e Nutricional?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER  

10- Após a execução das atividades de Educação Alimentar e Nutricional tem evitado 

consumir algum alimento, que não considera saudável?  

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SABE RESPONDER 
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APÊNDICE C- Caderneta brincando com os alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRINCANDO E 

APRENDENDO 

COM OS 

ALIMENTOS 
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VAMOS BRINCAR UM POUCO PREPARANDO UM CARDÁPIO EQUILIBRADO E 

SAUDÁVEL 

 

Refeições Horários Preparações 

Café da Manhã  

 

 

 

Lanche da 

manhã 

 

 

 

 

Almoço   

 

 

 

Lanche da tarde  

 

 

 

Jantar  

 

 

 

Ceia  

 

 

 

 

 

  

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBTENDO PRÁTICAS ADEQUADAS E MELHORANDO A 

QUALIDADE DE VIDA 
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 OBSERVANDO A QUANTIDADE DE AÇÚCAR, SÓDIO (SAL) E 

ÓLEO CONTIDO NESSESALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVANDO A QUANTIDADE DE AÇÚCAR, SÓDIO (SAL) 

E ÓLEO CONTIDO NESSES ALIMENTOS 
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BRINCANDO E APRENDENDO 

Agora que aprendemos sobre a quantidade de açúcares presentes em 

alguns alimentos; De acordo com o seu conhecimento, quais alimentos são 

adequados para consumir diariamente e os que devemos evitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Marque um V para os alimentos 

adequados 
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