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RESUMO 

 

 

A escola desempenha um importante papel na promoção da saúde, que inclui a formação 

hábitos alimentares adequados. A rede adventista de educação possui como parte da sua 

ideologia a recomendação e a prática de hábitos saudáveis de estilo de vida incluindo 

alimentação rica em produtos de origem vegetal. Entretanto, faltam estratégias sistematizadas 

para promover a saúde e em particular, hábitos alimentares saudáveis. O presente trabalho 

teve por objetivos: (1) relatar a experiência de quatro anos de ações de intervenção educativa 

para a promoção de hábitos alimentares saudáveis em escolas de ensino fundamental 1 da 

rede adventista de ensino do Vale do Paraíba (SP), (2) reportar a evolução do estado 

nutricional dos alunos ao longo do período de intervenção, (3) avaliar o conhecimento sobre 

alimentação saudável entre os escolares ao final do período de intervenção e (4) descrever a 

repercussão dessas ações conforme a percepção dos pais dos alunos e atores do ambiente 

escolar (gestores, professores e cantineiros). Uma equipe multidisciplinar desenvolveu e 

implantou medidas de intervenção para a promoção de hábitos alimentares saudáveis para os 

alunos de nove escolas. As ações envolveram: (1) sete semanas de educação nutricional com a 

utilização variados materiais pedagógicos interativos, desenvolvidos pela própria equipe e 

baseados em referenciais teóricos, (2) intervenções na cantina escolar baseadas na Lei 

3.695/2005 DF, (3) avaliação do estado nutricional e (4) orientação nutricional e devolutiva 

aos pais e/ou responsáveis quanto ao diagnóstico do estado nutricional de seus filhos. Os 

alunos que participaram dos quatro anos de intervenção foram avaliados quanto ao 

conhecimento sobre alimentação saudável. Pais e atores do ambiente escolar (gestores, 

professores e cantineiros) foram entrevistados em estudo qualiquantitativo empregando a 

técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC) para avaliação da repercussão das ações de 

intervenção. Como resultado foram desenvolvidos vários recursos e estratégias pedagógicas. 

As mudanças realizadas nas cantinas não prejudicaram o crescimento percentual do lucro. 

Não houveram diferenças estatisticamente significativas no estado nutricional das crianças 

avaliadas ao longo do período de seguimento. Alunos que acompanharam o período de 

intervenções apresentaram percentual de acerto ≥ 74% nas perguntas relacionadas com os 

assuntos abordados.  Pais, gestores, professores e cantineiros reportaram resultados 

predominantemente positivos das intervenções realizadas. Conclui-se que: (1) o relato 

detalhado da experiência vivenciada durante as ações educativas constitui material que servirá 

de base para futuras intervenções na rede adventista de educação; (2) intervenções educativas 

sobre alimentação saudável podem desencadear mudanças positivas de comportamento 

alimentar percebidas pelos pais e atores do ambiente escolar, antes que diferenças 

significativas na evolução do estado nutricional dos alunos possam ser mensuráveis. 

 

Palavras chave: Educação Alimentar e Nutricional; Saúde do Escolar: Alimentação Escolar: 

Adventistas. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The school plays an important role in health promotion, which includes the acquisition of 

appropriate dietary habits. The recommendation and practice of a healthy lifestyle, including 

the emphasis in plant foods is part of the Adventist ideology. However, sistematic strategies to 

promote health and healthy eating habits are still lacking. The objective of this study was: (1) 

to report the experience of four years of educational interventions to promote healthy eating 

habits in Adventist elementary school students of Vale do Paraíba (SP), (2) to report the 

evolution of students' nutritional status over the period of intervention (3) to assess the 

knowledge on healthy eating among students at the end of the intervention period and (4) to 

describe the repercussion of these actions according to the perceptions of parents', school 

managers, teachers and canteens. A multidisciplinary team developed and implemented 

intervention measures to promote healthy eating habits for students in nine schools. The 

actions involved: (1) seven weeks of nutritional education using a variety of interactive 

pedagogical materials developed by the team and based on theoretical references, (2) 

interventions in the school canteen based on law 3.695/2005 DF, (3) assessment of nutritional 

status, and (4) feedback to parents regarding the nutritional status of their children. Students 

who followed the four years of intervention were evaluated on their knowledge about healthy 

eating. Parents, managers, teachers and canteens were interviewed in a quali-quantitative 

study using the discourse of the collective subject (DCS) technique to evaluate the 

repercussion of intervention actions. Several pedagogical resources and strategies were 

developed. The changes made in the canteens did not affect the percentage growth of profit. 

There were no statistically significant differences in the nutritional status of the children 

evaluated during the follow-up period. Students who followed the intervention period showed 

high rates of accuracy (≥ 74%) answering to the questions related to the subjects addressed. 

Parents, managers, teachers and canteens reported predominantly positive results of the 

interventions. It can be concluded that: (1) this detailed report of the educational actions and 

derived expericences can be used as a guideline to implement future interventions into the 

Brazilian adventist educational network; (2) educational eating interventions seems to trigger 

positive changes in children eating behaviors perceived by parents and other actors of the 

school environment before significant changes in the evolution of their nutritional status can 

be measured.  

 

Keywords: Food and Nutrition Education; School Health; School Feeding; Adventists 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com mais de 450 escolas no Brasil e mais de 5300 escolas de ensino fundamental no 

mundo, a rede Adventista de educação tem como proposta ideológica de trabalho a 

recomendação de hábitos saudáveis de estilo de vida, incluindo alimentação rica em produtos 

de origem vegetal. Entretanto, faltam ainda estratégias organizadas e sistematizadas para 

promover a saúde e em particular, hábitos alimentares saudáveis nessa rede educacional. O 

presente trabalho apresenta fundamentação teórica, o relato de experiência e os resultados 

derivados da implementação de ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis em 

escolas Adventistas da região do Vale do Paraíba. 

 

1.1 Escola e promoção da saúde 

A escola é um espaço social onde muitas pessoas passam grande parte do seu tempo, 

convivem, aprendem e trabalham. Por essa razão é um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de ações para a promoção da saúde e ao estímulo, formação ou correção de 

hábitos saudáveis (FERNANDES, 2006; BRASIL, 2007b). 

A OPAS (Organización Panamericana de la Salud, 1998) destaca que “A promoção da 

saúde na escola forma parte de uma visão mais integral de ser humano que considera as 

pessoas, e, em especial, as crianças e os adolescentes dentro de seu entorno familiar, 

comunitário e social”. 

Dentre as propostas que permeiam o discurso dos educadores de saúde destaca-se a de 

escolas promotoras de saúde lançada pela OPAS na região da América Latina e do Caribe. Tal 

proposta traz o objetivo de fortalecer e ampliar a colaboração entre os setores de saúde e 

educação nas práticas de saúde escolar, incluindo apoio e cooperação dos pais e da 

comunidade em impulsionar políticas na comunidade escolar (MOURA et al., 2007). As 

escolas promotoras de saúde seriam escolas que: 

Contam com um edifício seguro e confortável, com água potável, com instalações 

sanitárias adequadas e uma atmosfera psicológica positiva para a aprendizagem, que 

fomentam o desenvolvimento humano saudável e as relações humanas construtivas e 

harmônicas e que promovem aptidões e atitudes positivas à saúde. (...). Suas 

atividades estão orientadas a formar jovens com espírito crítico, capazes de refletir 

sobre os valores, a situação social e os modos de vida que favorecem a saúde e o 

desenvolvimento humanos (Organización Panamericana de la Salud, 1998). 

Tavares (1998) relata que: 



13 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em setembro de 1995, convocou para uma 

reunião o Comitê de Peritos em Educação e Promoção integrais em matéria de 

Saúde Escolar para que, junto às instituições de educação e saúde e outros 

organismos, desenvolvessem a promoção da saúde através das escolas. Foi criada, 

então, uma Iniciativa Mundial de Saúde Escolar, cuja meta consiste em aumentar o 

número de instituições escolares que possam ser qualificadas como ‘escolas 

promotoras da saúde’. 

 Ainda, segundo Tavares (1998), o referido Comitê delineou alguns aspectos que podem 

caracterizar uma escola promotora da saúde: 

1- Faz com que funcionários da saúde e educação, professores, sindicatos de 

professores, alunos, pais e líderes da comunidade articulem seus esforços para fazer 

da escola um lugar saudável; 

2- Aplica políticas, práticas e medidas que potencializam a auto-estima, garantem 

muitas oportunidades de êxito e reconhecem tanto os bons esforços e intenções, 

quanto os ganhos pessoais; 

3- Procura proporcionar um entorno saudável, educação em saúde no âmbito da 

saúde escolar e serviços de saúde escolar bem como serviços periféricos e projetos 

de saúde escolar/comunitários, programas de fomento à saúde para o pessoal da 

educação, programas de nutrição e vigilância dos alimentos, oportunidades de 

educação física e recreação e programas de assessoramento, apoio social e fomento à 

saúde mental; 

4- Procura melhorar a saúde do pessoal da escola, da família e demais membros da 

comunidade para ajudar-lhes a entender como podem fomentar a saúde e a 

educação. 

 Tais objetivos foram referendados na Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 

2006a). O desafio está posto: como planejar e desenvolver ações, a partir da comunidade 

escolar, que sejam orientadas por esta visão? (ROCHA et al., 2002).  

 Moura et al. (2007) recomendam que a escola seja despojada de todo o fardo cartesiano e 

positivista para começar a perceber-se como espaço de humanização e promoção de qualidade 

de vida. Mas para isso é necessária a substituição da concepção instrumentalizada e 

mercadológica por uma concepção ecológica da educação. Nesta dimensão o ser humano 

ocupa o lugar central e é visto como fim de todo esforço educativo.   

 Bordenave e Rocha (2002) ressaltam que a proposta da escola promotora de saúde está 

vinculada à dimensão ecológica de educação e contribui para o alcance dos objetivos das 

Cartas de Promoção da Saúde e do Plano de Ação 2003-2012 da Iniciativa Regional das 

Escolas promotoras de saúde da OPAS, quais sejam:  

 Desenvolver habilidades pessoais;  
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 Estimular diálogo entre os diferentes saberes;  

 Oferecer oportunidades para a conquista da autonomia;  

 Propiciar condições para analisar a realidade e identificar fatores determinantes de saúde; 

capacitar o controle sobre a condição de saúde;  

 Fornecer conhecimentos e instrumentos para a libertação e mudança; intensificar suportes 

sociais e reforçar a ação comunitária;  

 Mobilizar e motivar o compromisso social e político, redefinindo papéis e 

responsabilidades. 

Segundo Gomes (2009), uma escola promotora de saúde procura constantemente um 

estilo de vida, de aprendizagem e de trabalho propício ao desenvolvimento da saúde, 

esforçando-se por melhorar a saúde dos alunos e da comunidade onde se inserem.  

Segundo a OMS (World Health Organization, 1999; 2001) uma escola promotora de 

saúde deve:  

 Esforçar-se por melhorar a saúde dos alunos, do pessoal, da escola, das famílias e dos 

membros da comunidade;  

 Promover a saúde e a aprendizagem com todos os meios de que dispõe;  

 Convidar especialistas de saúde e da educação, professores, associações de professores, 

alunos, pais, profissionais de saúde e líderes da comunidade a juntar os esforços para fazer da 

escola um local saudável;  

 Fornecer um ambiente saudável, uma educação para a saúde, serviços de saúde escolares 

e ao mesmo tempo elaborar projetos escola/comunidade, programas de promoção de saúde 

para os dirigentes da escola, assim como programas de nutrição e alimentação saudáveis, 

oportunidades para educação física e recreação e programas de apoio social e de saúde 

mental;  

 Implementar políticas e práticas que respeitam o bem estar do indivíduo e a sua 

dignidade. 

Segundo Navarro (1999), as escolas promotoras de saúde devem promover mudanças 

nas dimensões curricular, psicossocial, ecológica, comunitária e organizacional (Figura 1). A 

dimensão curricular envolve a relação entre os conteúdos das disciplinas à vida, com a infusão 

de temas de saúde em todo o currículo, além da introdução de disciplinas de educação para a 

saúde. A dimensão psicossocial engloba o clima e a cultura da escola, visando aumentar o 

prazer de trabalhar na instituição e o sentimento de pertencer à instituição. A dimensão 

ecológica visa a preservação, a melhoria do conforto e a segurança das instalações e espaços 
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que abrigam a vida escolar (salas de aula, espaços externos, instalações desportivas, cantinas, 

etc.). Esta atividade requer a participação de toda a comunidade escolar (professores, alunos e 

funcionários administrativos). A dimensão comunitária requer comprometimento da escola 

com o seu meio social e visa a integração da escola à vida da comunidade numa via de mão 

dupla (escola comunidade e vice-versa). 

 

Figura 1. Dimensões das escolas promotoras de saúde. Fonte: Gomes (2009)  

 

 

1.2 Hábitos alimentares na infância 

Os hábitos alimentares exercem grande influência sobre a saúde, o crescimento e o 

desenvolvimento dos indivíduos. Estudos sugerem que os padrões de ingestão dietética 

durante a infância e adolescência podem predizer a ocorrência de obesidade e de doenças 

cardiovasculares na idade adulta, bem como determinar o risco de alguns tipos de câncer. 

(NEUTZLING et al., 2012). É na infância que são iniciados e consolidados hábitos e práticas 

comportamentais. Neste período a criança começa a desenvolver os seus padrões de 

comportamento alimentar. (YOKOTA et al., 2010). O processo de formação dos hábitos 

alimentares iniciado na infância sofre a influência de fatores psicológicos, fisiológicos, sócio-

culturais e econômicos (DEMINICE et al., 2007).  

Conforme a sociedade desenvolve interesse por uma alimentação saudável e busca 

recursos na nutrição adequada como via de acesso mais segura à saúde, a nutrição infantil 

surge como prioridade no contexto da saúde coletiva. Quanto mais precocemente são 

introduzidos hábitos alimentares corretos, mais saudável será a população de adolescentes e 

adultos de uma sociedade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012). Com isso, 

evidencia-se a importância de transmitir conceitos inerentes a uma alimentação adequada por 
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meio de processos educativos que sejam efetivos. 

A UNESCO e a UNICEF reconhecem que a integração entre saúde e educação 

constitui ferramenta indispensável na melhoria da qualidade de vida, obtendo maiores e 

melhores resultados quando promovidos na infância. Por esse motivo a escola se destaca por 

ser um ambiente favorável para a promoção da saúde e com perspectivas de grande 

repercussão dos temas abordados (GONÇALVES et al., 2008). 

 

1.3 Escola e educação nutricional na formação de hábitos alimentares saudáveis 

A declaração de Bogotá incentiva a participação da comunidade educativa na 

construção do conhecimento que favoreça um estilo de vida saudável. Entendendo este 

conceito, a educação nutricional no ambiente escolar deve desenvolver estratégias 

pedagógicas que proporcionem discussão, reflexão e decisão para escolher (GONÇALVES et 

al., 2008). 

Essa visão encontra respaldo nos Parâmetros Curriculares Nacionais que ampliam o 

debate educacional possibilitando a inserção de temas transversais para que as escolas possam 

proporcionar acesso a um conjunto de conhecimentos que seriam indispensáveis para a 

formação integral do aluno. Dentre os cinco temas transversais propostos, está a questão da 

Saúde (BRASIL, 1998). De fato, a escola consiste num espaço social transitado por muitas 

pessoas em grande parte do seu tempo, convivendo, aprendendo e trabalhando. Por essa razão, 

a escola é, sem dúvida, um ambiente favorável para o desenvolvimento de ações para a 

promoção da saúde, bem como ao estímulo, formação ou correção de hábitos saudáveis 

(FERNANDES, 2006; BRASIL, 2007). 

É comum a crença de que a prática em promover saúde esteja a cargo dos profissionais 

dessa área, e é geralmente desenvolvida de forma isolada. Por essa razão, Gonçalves et al. 

(2008) sugerem a integração entre profissionais de saúde e a equipe pedagógica, pois esses 

últimos possuem maior contato e experiência na realidade em que o aluno está inserido. Nesse 

contexto, deve-se explorar a interação de diferentes áreas do conhecimento para o sucesso 

dessas intervenções, gerando um debate educacional para aprofundar os temas e aplicá-los na 

realidade da sala de aula (BRASIL, 1998).   

Entendendo que a Educação Nutricional acontece por meio de “uma variedade de 

experiências planejadas para facilitar a adoção voluntária de hábitos alimentares ou de 

qualquer comportamento relacionado à alimentação que conduza à saúde e ao bem-estar”, 

para obter resultados positivos é de extrema importância dominar as técnicas de comunicação 

e conhecer as bases de um planejamento de programa de intervenção que envolva 
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aprendizagem (FAGIOLI e NASSER, 2008).  

Ao utilizar diferentes estratégias de ensino, o educador torna-se um facilitador na 

construção do conhecimento para promover hábitos saudáveis, garantindo assim a 

sustentabilidade das ações dentro e fora da sala de aula (PICCOLI et al, 2010). 

Os programas convencionais de intervenção geralmente possuem pouco impacto após 

os facilitadores irem embora. A população não gosta de implementar ideias formadas por 

outros. Os planos tornam-se internalizados a elas quando elas mesmas trabalham e participam 

neles. Dessa forma, os objetivos e a motivação pertencem a elas e a implementação torna-se 

menos problemática (FAGIOLI e NASSER, 2008).  

Nota-se a importância da interação interdisciplinar na construção de conhecimento na 

área da saúde para serem utilizados de forma contínua no ambiente escolar. Esta atuação 

integrada leva a concretização de materiais confiáveis, que podem ser transmitidos com 

clareza, trazendo segurança do sucesso destas ações e buscando como fim mais do que apenas 

o conhecimento, mas sim o comportamento. Com esse conceito, é possível reafirmar a 

declaração da Unesco: “À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo 

complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar por 

ele” (CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR, 

[20__]). 

Segundo Domene (2009) o ambiente escolar “reúne condições únicas para a aquisição 

de práticas alimentares saudáveis”, uma vez que agrega educadores e indivíduos em seus 

estágios iniciais de formação. Ademais, a saída da criança do convívio familiar penetrando no 

contexto escolar favorecerá a experimentação de novos alimentos e preparações, promovendo 

alterações nos hábitos alimentares pelas influências do grupo social e dos estímulos presentes 

no sistema educacional. 

Ramos et al. (2013) destacam que no Brasil a Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) é considerada um importante instrumento para promoção de hábitos alimentares 

saudáveis e representa uma estratégia preconizada pelas políticas públicas em alimentação e 

nutrição, tais como: 

 a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) (BRASIL, 2012a), na qual se 

verifica o fomento às ações em alimentação e nutrição, 

 a Estratégia Fome Zero (INSTITUTO DA CIDADANIA, 2001), que contempla a 

importância da EAN associada à educação para o consumo, 

 a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2010c), que prioriza as ações de 

promoção da alimentação saudável na qual a EAN aparece como estratégia no seu 
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campo de atuação e  

 a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) (BRASIL, 

2010a) que tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada, 

tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde. 

No final de 2012 foi lançado o Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012b), com o objetivo de prover reflexão e 

orientação prática para as iniciativas de EAN originadas na ação pública.  

A Portaria Interministerial nº 1.010 (BRASIL, 2006b) de 8 de maio de 2006 institui 

diretrizes para promoção da alimentação saudável nas escolas. O Programa Saúde na Escola 

(PSE) instituído por meio do Decreto nº 1.010 (BRASIL, 2007b) tem o objetivo de contribuir 

para a formação do estudante por meio de ações relacionadas à prevenção, atenção e 

promoção à saúde, incluindo a promoção da alimentação saudável. O Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) (BRASIL, 2009) inclui entre seus objetivos a formação de 

hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de EAN.  

Apesar desses avanços nas políticas públicas, ainda configura-se um quadro de 

carência de referências teórico-metodológicas que forneçam embasamento para práticas de 

EAN no contexto escolar (RAMOS et al., 2013). 

 

1.4 Estratégias e recursos de educação nutricional para escolares 

Um aspecto importante para compor o processo de educação nutricional é a 

necessidade de materiais e estratégias que facilitem a produção de conhecimento e que sejam 

adotados de maneira participativa e interativa (TORAL et al., 2009). Alguns autores reforçam 

que os programas de promoção à saúde devem consistir em processos ativos, lúdicos e 

interativos que favoreçam mudanças de atitudes e das práticas alimentares (SCHMITZ et al., 

2008; YOKOTA et al., 2010). Entretanto, Maia (2012) destaca que existe uma carência de 

tecnologias educacionais que favoreçam a aprendizagem ativa sobre hábitos alimentares. 

Isso nos remete à limitação do conhecimento produzido por profissionais para 

promover saúde no ambiente escolar. Educação nutricional é um campo de conhecimento 

amplo e diverso, mas ainda não existe uma teoria específica para a disciplina e intervenções 

nesta área são escassas (DIEZ-GARCIA e CERVATO-MANCUSO, 2011). 

 

1.5 Programas de educação nutricional em escolas 

 Alguns programas internacionais de educação nutricional têm sido empregados no 

ambiente escolar. 
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1.5.1 Projeto Nutribrinca 

O Projeto Nutribrinca, idealizado em Portugal pela Escola Superior de Biotecnologia 

da Universidade Católica tem como objetivo despertar na comunidade educativa a atenção 

para a orientação nutricional nas escolas (ESCOLA SUPERIOR DE BIOTECNOLOGIA, 

[20__]). Trata-se de um projeto estruturado com diversos materiais e guias abordando cinco 

temas: “Qual é a função dos alimentos?”, “Os alimentos e seus nutrientes”, “Como é que o 

corpo utiliza os alimentos”, “A roda dos alimentos” e “Os alimentos com cartão vermelho”. 

 

1.5.2 Programa “Myplate” 

O Programa MyPlate (USA, 2011) foi publicado em junho de 2011 pelo Centro de 

Promoção e Política Nutricional (Center of Nutrition Policy and Promotion, CNPP) do 

Departamento de Agricultura norte americano (United States Department of Agriculture, 

USDA) em substituição do guia alimentar anteriormente proposto MyPyramid (BRITTEN et 

al., 2012). Trata-se de um guia nutricional para a população dos Estados Unidos que retrata a 

imagem de um prato dividido em 5 grupos alimentares (frutas, verduras, grãos, proteína e 

laticínios) e tem como objetivo auxiliar os consumidores a fazerem escolhas saudáveis nos 

horários das refeições e fomentar a busca por mais informações. O material desenvolvido traz 

informação de educação para a população em geral, profissionais da área de saúde, 

educadores e indústria. O material oferece ainda uma orientação de abordagem para o público 

na idade escolar e transmite os conceitos de maneira didática e interativa. 

 

1.5.3 Programa “5 ao Dia” 

O Programa “5 ao Dia” foi idealizado pela instituição norte americana The National 

Cancer Institute (Instituto Nacional do Câncer) em parceria com a Fundação para Saúde 

Melhor. Originou-se na Califórnia no ano de 1986 e tomou grande proporção, sendo instituído 

como programa nacional em 1991. Esse programa baseou suas recomendações após análise 

sistemática de 156 estudos científicos, que constataram o efeito protetor no consumo de frutas 

e vegetais contra alguns tipos de câncer (HAVAS et al., 1995). 

Aos cientistas cabe o desafio de traduzir os achados científicos em orientações que 

ajudem a modificar os padrões dietéticos. Assim, o método “5 ao Dia” é uma ferramenta que 

incentiva a escolha de frutas, legumes e verduras (FLV) por meio das cores, traduzindo os 
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conceitos de compostos bioativos, em orientações para o público (HEBER e BOWERMAN, 

2001). 

Reforçando esse conceito, o Artigo 5° - VI da Portaria Interministerial n° 1.010 de 8 

de Maio de 2006 (BRASIL, 2006b) reforça a importância de implementar a promoção do 

consumo de frutas, legumes e verduras nas escolas para alcançar uma alimentação saudável. 

Pelo fato de que o consumo de FLV ser comprovado como protetor de doenças 

crônicas e altamente recomendado pelas instituições de saúde, existe uma discussão ao redor 

do mundo de como promover o consumo destes alimentos (GOMES, 2007). 

Segundo Havas et al.  (1995) o Programa “5 ao Dia” é uma estratégia eficaz quando 

devidamente adaptada e veiculada por meio de canais apropriados. 

 

1.6 Cantinas escolares 

O acesso a alimentos no ambiente escolar pode ser por variados meios, sendo um deles 

a cantina escolar. Diversos estudos apontam que grande quantidade dos alunos das escolas 

públicas e particulares consome alimentos comercializados pelas cantinas (CARVALHO, 

2005; DANELON e SILVA, 2004).  

Dentre os alimentos comumente presentes nas cantinas escolares pode-se citar: doces 

(leite, amendoim, paçoca, balas, chicletes, pirulitos, bolachas recheadas, sorvetes, chocolates, 

entre outros), salgados (industrializados, assados e fritos), sucos artificiais e refrigerantes. 

Muitos deles apresentam baixo ou nenhum valor nutritivo além de alto valor calórico. A 

comercialização desses alimentos proporciona uma dificuldade para a educação nutricional e 

a formação de hábitos saudáveis, uma vez que os mesmos apresentam grande quantidade de 

sódio, açúcar, gorduras e alta densidade energética, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, tais como: obesidade, hipertensão 

arterial, elevação das taxas de colesterol, etc (SILVA, 2009). 

Além disso, a comercialização desses alimentos contradiz a proposta do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (BRASIL, 2006b) que é a de oferecer uma alimentação 

saudável que atenda às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala 

de aula, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento 

escolar e a promoção da formação de hábitos alimentares adequados (DANELON et al., 

2006). 

De acordo com Bernardon et al. (2009),  

“O programa de alimentação escolar deve ensinar a optar pelo melhor, instruindo 

sobre os efeitos que cada tipo de alimento pode causar ao organismo. A merenda 
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hipercalórica e monótona presente na maioria das escolas, e a existência de cantinas 

em que as crianças têm acesso a alimentos pouco adequados, contribuem para a 

aquisição de hábitos alimentares deletérios.” 

Muitas escolas incluem no projeto pedagógico ações relacionadas à promoção da 

saúde, porém, muitas vezes há uma profunda incoerência entre o que é aprendido em sala de 

aula e as práticas e posturas das escolas, principalmente com relação ao tema “alimentação 

saudável”. Uma questão que geralmente ocorre é a incoerência entre o discurso pedagógico e 

as práticas alimentares, tanto das merendas escolares quanto da oferta de alimentos nas 

cantinas.  

Com o objetivo de controlar a qualidade nutricional e sanitária dos produtos oferecidos 

nas cantinas escolares, alguns estados e municípios brasileiros criaram leis de regulamentação 

deste estabelecimento. Paralelamente, têm surgido publicações que relatam as experiências e 

consequências decorrentes das aplicações dessas normas legais (WILLHELM et al., 2010; 

GABRIEL et al., 2010). 

Os estados e municípios que regulamentaram suas leis visando práticas alimentares 

mais saudáveis e seguras nas cantinas escolares foram: Santa Catarina (lei estadual 

12.061/2001 – SANTA CATARINA, 2001), Paraná: lei estadual 14.855/2005; município e 

estado do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2002 e 2005); Mato Grosso (Mato Grosso, 

2007), estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2005), Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 

2005). Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 2007) e Belo Horizonte (BELO HORIZONTE, 

2003). 

Além dessas, há o Projeto de Lei 2389/2011 proposto pelo Senado Federal aguardando 

Parecer do Relator na Comissão de Educação que institui diretrizes para a promoção da 

alimentação saudável nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio 

das redes pública e privada, em âmbito nacional (BRASIL, 2011). 

Mesmo após a implantação de normas legais visando cantinas saudáveis em diversos 

estados, municípios e Distrito Federal, o panorama atual aponta para um distanciamento do 

que pode ser considerado como uma situação ideal. Sobre essa questão Amorim et al. (2012) 

ressaltam:  

“Estudos mostram que a maioria dos alimentos vendidos nas cantinas escolares 

apresenta excesso de açúcares, gorduras e sal, mesmo quando a existência de 

instrumentos normativos que regulamentem os alimentos a serem vendidos nesses 

estabelecimentos.” 

Ademais, os estudos realizados no Brasil apontam para a necessidade de constante 

treinamento aos cantineiros, por meio de oficinas culinárias saudáveis ministrados por 
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profissionais capacitados e conhecedores da legislação vigente. De fato, o ambiente escolar 

constitui um espaço concreto para a promoção da alimentação saudável e segura (SCHMITZ 

et al., 2008). Vários autores chamam a atenção para a importância da capacitação de 

cantineiros sobre medidas de higiene com orientação para a promoção de lanches mais 

nutritivos para as crianças (SCHMITZ et al., 2008; SILVA, 2009; AMORIM et al., 2012; 

WILHELM et al., 2012). Há necessidade de acompanhamento sistemático desse processo 

com capacitação periódica, visando à melhoria contínua e permanente na produção da 

alimentação escolar. Estas ações devem ser apoiadas no envolvimento da comunidade e em 

legislação específica (SCHMITZ et al., 2008; AMORIM et al., 2012). Além das ações 

educativas destinadas aos proprietários das cantinas escolares, pais e professores, sugere-se 

também a fiscalização desses estabelecimentos (GABRIEL et al., 2010). 

Outro fator a ser debatido é o papel do nutricionista em cantinas escolares como 

possível contribuinte para melhoria das condições de higiene no local, favorecendo também as 

opções de lanches servidos. Segundo a Lei Federal Nº 11.947 (BRASIL, 2009) a 

responsabilidade técnica da alimentação escolar cabe ao nutricionista. Ainda que a 

regulamentação dos alimentos comercializados pelas cantinas possa ser uma medida de 

impacto em curto período de tempo, ela não substitui a necessidade de orientação nutricional 

para os alunos, a fim de que estes possam selecionar de forma consciente os alimentos que 

comporão a sua dieta. A atuação do nutricionista do ambiente escolar também poderia incluir 

a orientação nutricional tanto para alunos como para os seus familiares, docentes e demais 

profissionais do meio acadêmico. 

 

1.7 Avaliação do estado nutricional de escolares 

A avaliação antropométrica é um dos indicadores diretos do estado nutricional. Esse 

método se caracteriza por ser objetivo, de execução rápida, fácil e não invasivo, fornecendo a 

possibilidade de comparação com um padrão de referência e manuseio relativamente simples. 

Por isso é o método isolado mais utilizado para o diagnóstico do estado nutricional na prática 

clínica e em estudos populacionais, especialmente na infância e adolescência, fornecendo 

estimativas da prevalência e gravidade de alterações nutricionais. 

Alguns estudos de avaliação do impacto/efeito de intervenções em EAN em escolares 

têm acompanhado a ocorrência de mudanças no estado nutricional pela antropometria, 

geralmente com foco na prevenção e combate da obesidade (COSTA et al., 2009; GABRIEL 

et al., 2008; FERNANDES et al., 2009; DEMINICE et al., 2007; GARCIA et al., 2008; KAIN 

et al., 2008; JIANG et al., 2007; HARRELL et al., 2005). Considera-se que o conhecimento 
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em nutrição implique melhores escolhas alimentares e, consequentemente, tenham impacto no 

estado nutricional. Entre os estudos avaliados por Ramos et al. (2013), em revisão da 

literatura nacional sobre intervenção em EAN em escolares e que realizaram avaliação 

antropométrica, apenas dois apontaram mudanças no estado nutricional (DEMINICE et al., 

2007; GARCIA et al., 2008). Entretanto, um deles não empregou análise estatística para 

verificar a significância entre os dois momentos (GARCIA et al., 2008).  

Em outra revisão sistemática da literatura sobre intervenções em educação nutricional 

nas escolas, Pereira et al. (2011), buscaram estudos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais no período de 2000 a 2008. Dos dez artigos encontrados, cinco realizaram 

avaliação antropométrica, sendo dois nacionais (GARCIA et al., 2008; GABRIEL et al., 2008) 

e três internacionais (KAIN et al., 2008; JIANG et al., 2007; HARRELL et al., 2005), 

realizados respectivamente no Chile, China e Estados Unidos. Após três anos de intervenção 

em educação nutricional e atividade física envolvendo escolares e seus pais, na área urbana de 

Beijing, China, a prevalência de sobrepeso e obesidade reduziu em 26,3% e 32, 5%, 

respectivamente, enquanto a prevalência de sobrepeso e obesidade aumentou nas escolas 

controle que não receberam a intervenção (JIANG et al., 2007). Em outro estudo realizado em 

Casablanca, Chile, durante dois anos de intervenções voltadas à prevenção da obesidade 

(incluindo educação nutricional e promoção de atividade física), foi possível reduzir 

significativamente a prevalência da obesidade em escolares do ensino fundamental de escolas 

públicas (KAIN et al., 2008). 

Uma das grandes dificuldades no diagnóstico do estado nutricional, controle e 

acompanhamento de programas de intervenção é a escolha de um referencial que sirva de 

critério para a classificação de estado nutricional em crianças. Diferenças populacionais, bem 

como a ausência de validação entre os critérios têm dificultado a escolha. Parâmetros 

internacionais e nacionais têm sido alvo de comparações na literatura científica (SILVA et al., 

2010; BARBOSA et al., 2009) na busca do critério mais adequado para a população brasileira. 

Estudos nacionais têm adotado os referenciais sugeridos por Must et al. (1991), pela 

International Obesity Task Force (IOTF) (COLE et al., 2000), por CONDE & MONTEIRO 

(2006) e pela OMS (WHO, 2007). 

O histórico do desenvolvimento do parâmetro da OMS teve o seu ponto de partida em 

1977, quando o National Center for Health Statistics (NCHS) estabeleceu e recomendou para 

a população norte americana uma série de referenciais [peso/idade (P/I), peso/estatura (P/E), 

comprimento/idade (C/I), estatura/idade (E/I) e circunferência cefálica/idade (CC/I)] de 

indivíduos de 0 a 18 anos, de ambos os gêneros. Esse padrão foi reconhecido pela OMS como 
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adequado para avaliar grupos raciais distintos, recomendado para uso internacional e adotado 

pelo Ministério da Saúde do Brasil (BARBOSA et al., 2009).  

O referencial de crescimento do NCHS foi revisado a partir de 1985 culminando na 

publicação de um novo referencial antropométrico em 2000 pelo Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) (SOARES, 2003). Posteriormente, OMS revisou e reprocessou esses 

dados de modo a atenuar problemas detectados com sua utilização, resultando em dois 

conjuntos de tabelas e gráficos de evolução, de acordo com a idade e o sexo, de peso, 

comprimento, estatura, Índice de Massa Corporal (IMC) e outros parâmetros: as denominadas 

curvas de crescimento da OMS (GARZA, 2006; de ONIS et al., 2007). O primeiro conjunto 

de tabelas e gráficos, de 2006, abarca o período do nascimento até os cinco anos de idade 

(GARZA, 2006). O segundo conjunto, de 2007, abrange o período dos cinco anos de idade até 

o final da adolescência (de ONIS et al., 2007).  

Em virtude dos cuidados metodológicos adotados na confecção dos referenciais da 

OMS esse padrão tem sido utilizado tanto no meio científico quanto por instituições de saúde 

públicas e privadas (COLE et al., 2000; WRIGHT et al., 2008; van BUUREN e van 

WOUWE, 2008). No Brasil, recentemente o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) adotou as curvas de crescimento da OMS para descrever o estado nutricional de 

crianças de 0 a 10 anos do Rio Grande do Sul (DAMÉ et al., 2011). 

As curvas de crescimento são adequadas aos programas de atendimento clínico e 

ambulatorial por apresentarem padrões uniformes da velocidade de crescimento esperada no 

tempo, a qual permite identificar com antecedência crianças com o risco de desnutrição ou 

sobrepeso ao invés de esperar que o problema se instale (OMS, 2008). Entretanto, o 

diagnóstico do excesso de peso com o uso de curvas de crescimento tem sido criticado pelo 

fato de os pontos de corte demarcarem, inicialmente um número aparente de crianças com o 

desfecho. Em contrapartida, os critérios que recorrem a valores fixos tem sido alvo de críticas 

com respeito a seu uso na prática clínica e em programas de saúde pública (SILVA et al., 

2010). 

A OMS destaca ainda a importância das ações de avaliação do crescimento, porém 

enfatiza que se não houver um programa de retorno apropriado aos pais e/ou responsáveis 

pela criança, as ações não serão efetivas para melhorar o estado de saúde da criança (OMS, 

2008). Assim, a avaliação do estado nutricional em escolares pode ser utilizada como 

ferramenta para criar um elo ou o diálogo entre a escola e a família enfatizando sua 

corresponsabilidade e a importância de sua participação no estabelecimento de hábitos 

alimentares saudáveis na infância (BRASIL, 2008).  
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1.8 Uso do método qualitativo em pesquisas em saúde  

 

Com a necessidade de estudar e avaliar os dilemas e impasses de novas práticas no 

âmbito da saúde, é necessária a utilização de novas abordagens metodológicas e, com isso, a 

abordagem qualitativa tem ganhado espaço na saúde pública (CAMPOS e FURTADO, 2008). 

Os métodos qualitativos tiveram início na pesquisa clínica por volta dos anos 80, 

sendo introduzidos por meio de diferentes formatos como: grupos focais, observação 

participativa ou narrativas (DICICCO-BLOOM e CRABTREE, 2006).  

Os métodos qualitativos são capazes de descrever significados que passam 

despercebidos nos métodos quantitativos. Ou seja, não se busca mensurar um fenômeno em 

si, mas sim qual significado tal fenômeno despertou no indivíduo e como isso reflete no seu 

cuidado com a saúde (FONTANELLA et al., 2006; TURATO, 2005). A investigação 

qualitativa trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões 

(SERAPIONI, 2000). 

As pesquisas qualitativas possuem a tendência de usar dados linguísticos (orais ou 

escritos), sendo que os métodos quantitativos tendem a usar dados numéricos. Porém, é 

importante destacar a dificuldade ou talvez a impossibilidade de caracterizar a pesquisa 

qualitativa completamente separada da pesquisa quantitativa (GREEN e THOROGOOD, 

2014).  

Na metodologia da pesquisa qualitativa, o perfil da amostra geralmente é composto 

por poucos sujeitos, por participantes com características de certa subpopulação. O tratamento 

dos dados é feito por intermédio da análise de conteúdo, sendo os resultados apresentados 

pelo uso de observações do campo e citações literais (TURATO, 2005). 

Mais do que caracterizá-la pelo tipo de dados produzidos ou pelos métodos usados 

para produzi-los, o que de fato define uma pesquisa qualitativa são seus objetivos. A 

necessidade de responder perguntas como, “o que”, “por que” e “como” traçam o 

delineamento de uma pesquisa qualitativa (GREEN e THOROGOOD, 2014). 

Segundo Turato (2005), entender o que os fenômenos representam na vida das 

pessoas, pode ajudar os profissionais de saúde nos seguintes aspectos: “melhorar a qualidade 

da relação profissional-paciente-família-instituição, promover maior adesão de pacientes 

frente a tratamentos ou atividades de promoção para a saúde e entender mais profundamente 

certos sentimentos, ideias e comportamentos relacionados às suas práticas relacionadas à 

saúde”. 
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A utilização da metodologia qualitativa por profissionais da área da saúde pode 

resultar em um grande diferencial no levantamento dos dados e na interpretação dos 

resultados, uma vez que os mesmos podem contribuir de maneira significativa com sua 

experiência clínica e relação com os pacientes (TURATO, 2005). 

 

 

1.9 Discurso do Sujeito Coletivo e pesquisa na área de saúde 

O discurso do sujeito coletivo foi desenvolvido na década de 90 por Lefèvre e Lefèvre, 

sendo fundamentado na teoria da representação social. As perguntas devem ser elaboradas e 

estruturadas de maneira que desvendem as representações sociais que nada mais são do que 

opiniões e formas de conhecimento da realidade de uma coletividade. (FIGUEIREDO et al., 

2013). 

Trata-se de uma técnica de processamento de depoimentos sistematizada e 

padronizada que reúne depoimentos com conteúdo semelhante em forma de discursos únicos. 

Com objetivo de produzir um efeito de “coletividade falando”, este discurso único, é redigido 

na primeira pessoa do singular (LEFÈVRE et al., 2009). 

O DSC representa a opinião, ideia ou pensamento que as pessoas professam sobre um 

dado tema, destacando-se pela sua eficácia no processamento e expressão das opiniões 

coletivas. Para obter esses pensamentos, crenças e valores em escala coletiva, é necessário 

produzir uma soma de discursos. Para tanto é preciso fazer perguntas abertas para que a 

coletividade possa produzir seu discurso. Feito isso, é preciso juntar os discursos individuais 

de modo que expressem o pensamento da coletividade (LEFÈVRE, F. e LEFÈVRE, A. M., 

2003). 

A aplicação do DSC em estudos da área da saúde tem sido amplamente utilizada e 

com isso, a técnica encontra-se em constante aperfeiçoamento sendo os últimos resultados 

mostrando-se mais evoluídos (FIGUEIREDO et al., 2013; LEFÈVRE, F. e LEFÈVRE, A. M., 

2006). 

 

 

1.10 A rede Adventista de ensino e a promoção de hábitos saudáveis de estilo de vida 

Os Adventistas do sétimo dia constituem um grupo religioso que inclui atualmente 

mais de 19 milhões de membros presentes em 237 países. A Igreja Adventista do Sétimo Dia 

mantém um dos maiores sistemas particulares de educação no mundo em harmonia com o seu 

modelo filosófico-educacional. 
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No final de 2014, o Sistema Educacional Adventista Mundial reunia 7.792 

instituições, nos cinco continentes, 5.332 Escolas de Ensino Fundamental, 2.296 colégios de 

Ensino Médio, 49 Escolas Técnicas, 115 Faculdades e Universidades e 95.739 professores e 

1.864.352 alunos (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 2016).  

Atualmente, o Sistema no Brasil, conta com mais de 450 unidades escolares, 10 mil 

professores e cerca de 176 mil alunos. Além dessas unidades, a organização mantém 15 

colégios em regime de internato, sendo que quatro deles oferecem da educação básica à 

graduação. No Vale do Paraíba a rede Adventista de ensino conta com 8.500 alunos, 350 

professores, 250 funcionários e 70 administradores (ESCOLA ADVENTISTA, c.2014). 

 Com base numa bagagem cultural e filosófica fundamentada em recomendações 

bíblico cristãs, por mais de 150 anos os Adventistas têm sido motivados à adoção de hábitos 

de estilo de vida para promover a saúde. Tais princípios incluem a abstinência de tabaco e de 

bebidas alcoólicas, dieta baseada em alimentos de origem vegetal, atividade física regular, 

restrição a bebidas estimulantes, entre outros. O consumo de alimentos ricos em açúcar, 

alimentos refinados, condimentos picantes e certas especiarias, café, chás e outras bebidas que 

contêm cafeína também não é recomendado (FRASER, 2003). Entretanto, os níveis de 

aceitação às recomendações alimentares entre Adventistas variam muito, resultando em 

padrões dietéticos que vão desde uma dieta estritamente vegetariana até uma dieta onívora, 

semelhante à da população em geral (BUTLER et al., 2008). 

Mais de 440 estudos sobre o estilo de vida Adventista são encontrados atualmente na 

literatura científica (ADVENTIST HEALTH STUDIES, 2014; FRASER, 2003). Muitos 

destes relacionam as dietas vegetarianas com o menor risco de doenças crônicas não 

transmissíveis por exibirem características tais como, níveis mais baixos de gordura saturada, 

colesterol e proteína animal, níveis mais elevados de carboidratos, fibra, magnésio, potássio, 

folato e antioxidantes, como vitaminas C e E, além de compostos bioativos (AMERICAN 

DIETETIC ASSOCIATION, 2009). 

Entre os pilares da abordagem adventista da educação cristã estão a preocupação com 

desenvolvimento integral e harmônico do indivíduo. Segundo Gross & Gross (2012), a 

Pedagogia Adventista está alicerçada teoricamente na Bíblia e nos escritos da autora Ellen 

White. Esta escritora refere o objetivo último da educação como “preparo das faculdades 

mentais, morais e físicas para o desempenho de todo dever, agradável ou não, o adestramento 

de todo hábito e prática, do coração, mente e alma, para o serviço divino”. Nesse contexto, 

Knight (2010) apresenta os propósitos da educação cristã por meio de objetivos primários, 

alvos secundários e resultado final, conforme se observa na Figura 2. 
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Figura 2. Propósitos da educação cristã. Fonte: KNIGHT, 2010. 

 

 

Assim, entre o objetivo primário de conduzir jovens a um relacionamento salvífico 

com Jesus Cristo e o alvo último, ou resultado final de uma vida de serviço a Deus e a outras 

pessoas, a educação cristã trabalha com o desenvolvimento do caráter por meio do 

desenvolvimento de uma mente cristã, da responsabilidade social, da saúde física e das 

habilidades necessárias para o mundo do trabalho (KNIGHT, 2010). Por essas razões, o 

desenvolvimento da saúde física faz parte das práticas e orientações institucionais da rede 

adventista mundial, voltadas à promoção de hábitos saudáveis de estilo de vida, como parte 

integrante da formação do indivíduo.  

Entende-se no ambiente da educação adventista que a promoção de hábitos saudáveis 

por meio do conhecimento do corpo e das leis que o regem, a promoção da autonomia e do 

senso crítico, a criatividade, a pesquisa e o pensamento reflexivo, ancorados em valores 

bíblico cristãos contribuam para favorecer o desenvolvimento da autoestima, da cidadania, da 

tolerância e da segurança. As escolas são reconhecidas como potentes locais para o 

desenvolvimento de ações de proteção, conservação e recuperação da saúde e do meio 

ambiente que a circunda, do bairro, da comunidade, da cidade em que ela se localiza e assim 

por diante.  

Embora esteja claro o entendimento do papel do desenvolvimento físico no propósito e 

trajetória da educação adventista, além do seu papel na formação do indivíduo e impacto na 
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sociedade, faltam ainda estratégias organizadas e sistematizadas para promover a saúde e em 

particular, hábitos alimentares saudáveis na rede educacional adventista. Algumas práticas e 

orientações institucionais têm sido realizadas no ambiente escolar, como palestras, conteúdos 

de princípios de saúde no currículo, entre outras. Ademais, todas as unidades de alimentação e 

nutrição, incluindo cantinas e restaurantes da rede fornecem alimentação ovolactovegetariana 

(que inclui ovos, leite e derivados e produtos de origem vegetal).  

Nesse contexto, nasce a proposta do presente trabalho que considera também 

importância da formação de hábitos alimentares saudáveis durante a infância, o papel da 

escola na promoção da saúde reconhecido no meio científico e nas políticas públicas 

nacionais e internacionais, bem como os recursos, estratégias e programas de educação 

nutricional para escolares, incluindo intervenções na cantina escolar.  

Justifica-se o relato de quatro anos de ações voltadas à promoção de hábitos 

alimentares saudáveis para alunos do Ensino Fundamental I de um conjunto de escolas da 

rede adventista e seus resultados, uma vez que esta experiência profissional poderá 

estabelecer diretriz e embasamento para a produção de um protocolo de trabalho padronizado 

a ser realizado nessas escolas. Assim, pretende-se que o relatório final do presente projeto seja 

convertido em publicação direcionada às Associações gestoras das escolas adventistas do 

Brasil para incentivar futuros programas de promoção de hábitos alimentares saudáveis nessa 

rede educacional. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O presente trabalho teve por objetivos: (1) realizar o relato de experiência de quatro 

anos de ações de intervenção educativa para a promoção de hábitos alimentares saudáveis em 

escolas de ensino fundamental 1 da rede adventista de ensino do Vale do Paraíba, (2) reportar 

a evolução do estado nutricional dos alunos ao longo dos quatro anos de intervenção, (3) 

avaliar o conhecimento sobre alimentação saudável entre os escolares, ao final do período de 

intervenção e (4) descrever a repercussão destas ações conforme a percepção dos pais e atores 

do ambiente escolar (gestores, professores, cantineiros). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3. 1 Relato de experiência de quatro anos de intervenção 

   

A abrangência destas intervenções e todos os recursos materiais envolvidos durante 

este processo, só foram possíveis devido ao investimento financeiro da Instituição Adventista 

no setor de Nutrição. Setor esse que teve início em outubro de 2010 e faz parte do 

Departamento de Educação da Associação Paulista do Vale. Anualmente foi designado o valor 

de 40 mil reais para o setor de Nutrição investir em equipamentos para avaliação do estado 

nutricional, confecção de materiais educativos para utilizar nas intervenções com os pais e 

escolares, confecção de materiais e recursos para as intervenções na cantina escolar, custos 

com as estagiárias que envolviam passagem e alimentação. Esta renda anual foi suficiente 

para atender as necessidades do setor nas intervenções realizadas com todos os 8.500 alunos 

de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio matriculados na rede adventista de 

educação do Vale do Paraíba.       

 

3.1.1 Local alvo das ações educativas 

 

Nos anos de 2011 a 2014 foram desenvolvidas ações de intervenção para a promoção 

de hábitos alimentares saudáveis direcionadas aos alunos do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º 

ano) em nove escolas privadas da rede adventista de ensino situadas na região do Vale do 

Paraíba (SP), administradas por uma mantenedora da igreja adventista do sétimo dia, 

idealizadora do projeto (Associação Paulista do Vale). A equipe responsável pela idealização 

do projeto era composta por seis profissionais: uma nutricionista, líder do projeto, auxiliada 

por três pedagogas, um designer gráfico e um profissional de tecnologia da informação.  

O projeto, com objetivo prioritariamente educativo, envolveu ações simultâneas de 

educação nutricional, intervenções na alimentação escolar e avaliação do estado nutricional 

dos alunos, conforme explicitado no manual de “Ideias para promover a alimentação saudável 

na escola” do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP, [20__]). 
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3.1.2 Semanas de Educação Nutricional 

 

Ao longo dos 4 anos foram realizadas sete semanas de intervenção em educação 

nutricional em cada escola. A programação era realizada em duas escolas simultaneamente em 

cada semana, totalizando cerca de 5 semanas para atender o conjunto das nove escolas. As 

atividades eram realizadas na própria sala de aula. Nas duas primeiras semanas (1º e 2º 

semestre de 2011) o projeto foi executado com auxílio dos professores de cada turma, com a 

orientação e supervisão da nutricionista idealizadora do projeto. O projeto era apresentado aos 

coordenadores pedagógicos e estes capacitavam os professores. Na terceira e quarta semanas 

(1º e 2º semestre de 2012) as atividades eram desenvolvidas por duas estagiárias graduandas 

em Nutrição treinadas e supervisionadas pela nutricionista. A partir da quinta semana (1º 

semestre de 2013) a equipe era composta por duas estagiárias treinadas e duas nutricionistas. 

Nessas ocasiões os professores não abordaram conteúdos, mas estavam presentes em sala de 

aula, apoiando o projeto e auxiliando na ordem da classe. Na sétima semana (2º semestre de 

2014) foi retomada a participação do professor, tendo como responsabilidade reforçar os 

temas abordados na semana ministrada no 1º semestre. Nesse caso os professores receberam 

materiais educativos elaborados pela equipe de nutrição e foram capacitados pelos 

coordenadores pedagógicos, como ocorreu nas duas primeiras semanas do projeto. 

 

Tabela 1. Evolução da participação da equipe envolvida na aplicação das semanas de 

educação nutricional realizadas com alunos do ensino fundamental I em nove escolas do Vale 

do Paraíba, SP. 

 Profissionais envolvidos e sua participação 

 2011 2012 2013 2014 

Nutricionista 1 (supervisão) 1 (execução) 2 (execução) 2 (execução) 2 (supervisão) 

Estagiários* 0 2 (execução) 2 (execução) 6 (execução) 2 (execução) 

Professor  Todos (execução) Apoio Apoio Apoio Execução 

Coordenação 

pedagógica 

Todos (orientação) ---- ---- ---- Todos (orientação) 

*Graduandos em Nutrição 

 

 

Para cada semana de intervenção em educação nutricional foi desenvolvido um projeto 

contendo: tema, público alvo, interdisciplinaridade, duração, objetivo e estratégias educativas, 
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conforme representado na Tabela 2. Diferentes recursos audiovisuais foram desenvolvidos 

para cada semana, de acordo com as experiências obtidas com os recursos empregados 

anteriromente. Atividades educativas complementares foram sugeridas aos professores para 

enriquecer e reforçar a ação educativa durante a semana. Estratégias educativas para os pais 

foram desenvolvidas a partir da 5ª semana. 
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Tabela 2. Estrutura dos projetos das semanas de intervenção em educação nutricional realizadas com alunos do ensino fundamental I em nove escolas 

do Vale do Paraíba, SP. 

 2011 2012 2013 2014 

Tema Siga as cores Meu prato saudável 5 ao dia Escolha 5 ao dia Lancheira 5 ao dia 

Objetivo (para o aluno) Compreender que a 

alimentação deve ser 

variada, porém cada grupo 

de alimentos deve ser 

consumido em quantidades 

adequadas. 

Identificar os diferentes 

grupos alimentares e 

conhecer as suas porções 

por refeição. 

Promover o consumo diário de pelo menos cinco porções de 

frutas, legumes e verduras de cores variadas para prevenção 

doenças crônicas. 

Ensinar a criança a montar uma lancheira saudável de 

acordo com os objetivos do projeto cinco ao dia. 

 

 

 

 

Estratégias 

educativas 

direcionadas 

aos alunos 

Recursos 

audiovisuais 

Banner com semáforo “Siga 

as cores”. 

Dinâmica com alimentos 

nas cores do semáforo 

Banner “Meu prato 

saudável” 

Painel para montagem do 

prato saudável 

Painel para montagem do 

cardápio de um dia 

1º semestre 2º semestre Avental “Escolha 5 

ao dia” 

Mascotes infláveis 

“Tico chuchu” e 

“Tati maçã” 

 

1º semestre 2º semestre 

Banner “Cinco ao 

dia” 

Avental “5 ao dia” 

Álbum de 

adesivos 

“Colecione saúde” 

Concurso “Mini-

chef” 

Idem ao 1º 

semestre/2012 

Música “5 ao dia” 

(Apêndice 4) 

 

Circuito lancheira “5 ao 

dia” com 4 estações de 

atividades lúdicas e 

interativas: minuto 

cinema, caixa dos 

sentidos, piscina de 

bolinhas e montando a 

lancheira saudável 

 

 

Álbum de adesivos 

“Lancheira 5 ao dia” 

Atividades 

complementares 

Orientação padronizada de 

atividades complementares 

(OPAC)* 

OPAC, oito dicas de 

refeições saudáveis e 

divertidas (2 por dia) 

OPAC OPAC OPAC OPAC OPAC 

Estratégias pedagógicas 

direcionadas aos pais 

_____ _____ _____ _____ Folder sobre 

escolhas 

alimentares 

saudáveis 

Cartilha lancheira “Cinco 

ao dia” 

Sugestões para montagem 

de lancheira saudável 

Referencial teórico Projeto Nutribrinca  

(ESB, [20__]) 

Guia alimentar  “MyPlate” 

(USDA, 2011) 

Projeto “5 a Day”  

(CDC, 2005; WHO, 2003) 

Projeto final Apêndice 1 Apêndice 2 Apêndice 3 Apêndice 4 Apêndice 5 Apêndice 6 ---- 

*Produção de texto, aula de educação física dirigida ao tema da semana, atividades artísticas, pesquisas, leituras e culinária saudável. 
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3.1.3 Referencial teórico e objetivos das semanas de educação nutricional 

 

Três diferentes referenciais teóricos foram explorados ao longo dos quatro anos de 

intervenção educativa: Projeto Nutribrinca, Programa MyPlate e Programa “5 ao Dia”. Os 

dois primeiros foram empregados no 1º e 2º semestres de 2011, respectivamente.   

Dentre os temas que compõem o Projeto Nutribrinca (“Qual é a função dos 

alimentos?”, “Os alimentos e seus nutrientes”, “Como é que o corpo utiliza os alimentos”, “A 

roda dos alimentos” e “Os alimentos com cartão vermelho”), o último, representado na figura 

do “Semáforo dos alimentos”, foi escolhido para ser abordado na primeira semana de 

intervenção em educação nutricional realizada no 1º semestre de 2011, intitulada com o tema 

“Siga as cores”. 

O Programa MyPlate oferece uma orientação de abordagem para o público na idade 

escolar e transmite os conceitos de maneira didática e interativa. Por este motivo optou-se 

pela tradução e adaptação desse referencial teórico para ser utilizado na semana de 

intervenção em educação nutricional com o tema “Meu prato saudável” realizada no 2º 

semestre de 2011. 

A partir do segundo ano (2012), por razões pedagógicas e ideológicas a equipe buscou 

um referencial teórico sólido e que ao mesmo tempo apresentasse identidade com a filosofia 

adventista de alimentação que enfatiza uma dieta rica em alimentos de origem vegetal 

(SEVENTH-DAY ADVENTIST DIETETIC ASSOCIATION, 2013; FRASER, 2003). Para 

tanto, foi feita uma busca de programas ou guias de educação nutricional, voltados para o 

público escolar ou que pudessem ser adaptados para o mesmo. Foram encontrados temas, tais 

como: “Pirâmide Alimentar da Sociedade Brasileira de Pediatria” (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012)., “Roda dos alimentos” (ESB, [20__]) e Programa “5 

ao dia” (CDC, 2005; WHO, 2003).  

O Programa “5 ao Dia” foi escolhido como tema central para as próximas intervenções 

ao longo dos anos por sua ampla disseminação mundial e por ser compatível com o 

desenvolvimento de material lúdico e interativo, adequado para utilizar com crianças na idade 

escolar. Esse programa se encontra atualmente implantado em 9 países (Canadá, Dinamarca, 

França, Nova Zelândia, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Espanha, África do Sul) e 

incentiva o consumo de, no mínimo, 5 porções de frutas, legumes e verduras (FLV) por dia, 

escolhendo alimentos de diferentes cores.  Do ponto de vista pedagógico essa estratégia 

facilitaria a concretização e fixação do conteúdo abordado. A ideia era que as escolas dessa 



36 

 

rede passassem a ser associadas à promoção do consumo de alimentos de origem vegetal.  

Os objetivos acompanharam a temática escolhida para cada semana de intervenção em 

educação nutricional. O tema “5 ao Dia” foi inicialmente explorado para garantir a 

compreensão do seu conteúdo em 2012 e 2013 para em seguida reforçar a sua aplicação 

prática, em 2014 com o tema “Lancheira 5 ao Dia”.  

Em busca de uma abordagem educativa, de âmbito interdisciplinar e focada no 

desenvolvimento de estratégias que utilizem linguagem acessível e interativa, foi produzido 

um conjunto de materiais didáticos baseado no Programa “5 ao Dia” visando a promoção do 

consumo de FLV entre escolares. 

 

 

3.1.4 Desenvolvimento de materiais educativos para as semanas de educação nutricional 

 

A interação interdisciplinar, onde profissionais de diferentes áreas (nutrição, 

pedagogia, design gráfico) contribuíram com a sua experiência profissional foi indispensável 

para o desenvolvimento dos materiais educativos. 

Nessa etapa, por meio de pesquisa via web, buscou-se detectar materiais já 

desenvolvidos dentro dos temas estabelecidos para elaborar instrumentos originais e 

adequados ao público de alunos em questão. Nessa busca foram encontrados exemplos de 

cartazes, panfletos, palestras, livros de receitas, dicas por e-mail entre outros. Entretanto, 

esses recursos dificilmente permitem uma interação dinâmica e lúdica, apesar de contribuírem 

para a transmissão de conceitos de educação nutricional. 

 Os materiais educativos desenvolvidos para cada tema encontram-se listados na Tabela 

2 (pág. 32), na qual se observa também que a equipe interdisciplinar criou variadas estratégias 

educativas, inicialmente dirigidas somente às crianças (2011 e 2012) e posteriormente outras 

também voltadas aos seus pais (2013 e 2014). 

 Para os temas “Siga as cores” e “Meu prato saudável” as ilustrações utilizadas para os 

recursos educativos foram adaptadas a partir do referencial teórico dos temas (ESB, [20__]; 

USDA, 2011 respectivamente). Para os temas ligados ao projeto “5 ao Dia” foram 

desenvolvidos recursos educativos lúdicos, musicais e interativos criados pela própria equipe 

(banner, aventais, álbuns de adesivos, concurso de culinária, música do tipo paródia, mascotes 

e atividade interativa do tipo circuito). Além desses a partir de 2014 foram também usadas 

criações desenvolvidas por duas tecnologias educacionais validadas (MAIA et al., 2012), visto 
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que tais instrumentos são úteis para promoção da saúde e favorecem o desenvolvimento de 

competências nos estudantes. Essas criações foram: a “Caixa dos sentidos” e o “Minuto 

Cinema”. 

 Todos os materiais educativos criados ou adaptados a partir de um referencial prévio 

receberam os logos da equipe multidisciplinar que conduzia o projeto (Figura 3) e da 

educação adventista (Figura 4). 

 

 

 

Figura 3 Logo criado pela equipe para identificação de origem dos materiais desenvolvidos 

para educação nutricional de escolares da rede adventista de ensino da região do Vale do 

Paraíba. 

 

 

 

 

Figura 4. Logo da educação adventista inserido nos materiais de educação nutricional de 

escolares da rede adventista de ensino da região do Vale do Paraíba. 
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3.1.5 Intervenções na cantina escolar 

 

Duas estratégias foram priorizadas como meta de desenvolvimento contínuo nas nove 

cantinas da rede escolar, a saber: treinamento das cantineiras e alterações na oferta de 

alimentos (seleção, reformulação, remoção e inclusão de produtos). Essa ação objetivou a 

oferta de alimentos seguros, a crescente melhoria nos serviços prestados e a mudança de 

valores relacionados à cantina. Valores tais que partiram de uma concepção prévia de 

estabelecimento comercial com foco prioritário no lucro até a gradual instalação de um novo 

conceito de cantina saudável. Assim, o foco dos fins meramente lucrativos foi reorientado 

para a descoberta de um ambiente ideal para a promoção da saúde, ou seja, aquele que 

favorece escolhas saudáveis. Com isso viabiliza-se o papel da cantina escolar como estratégia 

pedagógica permanente para a promoção de hábitos saudáveis de alimentação (BRASIL, 

2010b).  

As intervenções realizadas nas cantinas escolares encontram-se resumidas na Tabela 3. 

Em janeiro e em julho de 2011 as cantineiras receberam treinamento, totalizando 15 horas de 

capacitação abordando o seguinte conteúdo programático: aspectos de higiene dos alimentos, 

métodos adequados de preparo de alimentos e boas práticas de serviços de alimentação, 

conforme recomendado na Lei 3.695/2005 sobre “Promoção de alimentação saudável nas 

escolas da rede de ensino do Distrito Federal” (DISTRITO FEDERAL, 2005). Também foi 

confeccionado uniforme padronizado de acordo com as normas da legislação vigente 

(BRASIL, 2004) e fornecidos equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis para 

a realização das tarefas diárias, tais como: luva térmica, calçado antiderrapante e avental 

impermeável. 
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Tabela 3. Resumo das intervenções realizadas ao longo de quatro anos no ambiente da cantina 

de escolas de ensino da rede adventista de ensino da região do Vale do Paraíba. 

Intervenção 2011 2012 2013 2014 

Treinamentos de higiene, métodos adequados e boas práticas na manipulação de 

alimentos 

2 2 1 1 

Atividade de valorização do trabalho do cantineiro abordando o valor nutricional 

dos alimentos (concurso de culinária) 

 

X 

   

Atividade de reforço do papel do cantineiro como promotor da saúde  X   

Atividade de reforço do compromisso com as responsabilidades e cumprimento de 

metas propostas 

  

 

 

X 

 

Fórum para debates, trocas de experiências e resolução de problemas    X 

Fornecimento de uniforme e EPIs X  X  

Proibição de venda de alimentos não recomendados X X X X 

Introdução de alimentos recomendados X X X X 

 

 

Para abordar os conteúdos “valor nutricional dos alimentos” e “importância dos 

nutrientes para a promoção da saúde” também propostos na capacitação de cantineiros 

escolares pela Lei 3.695/2005, bem como valorizar o trabalho das cantineiras foi proposta 

uma atividade prática na forma de concurso de culinária (APÊNDICE 7). As preparações 

eram avaliadas pelos jurados (1 nutricionista e 2 pedagogas) de acordo com a sua aparência, 

sabor, composição nutricional, praticidade/tempo de preparo. Com essa atividade as 

cantineiras também eram incentivadas para o desenvolvimento de preparações saudáveis e o 

envolvimento com a proposta de promover saúde.  

O processo de intervenção na oferta de alimentos das cantinas também iniciou em 

2011, quando foi realizada uma análise dos mesmos e com base nesse levantamento realizada 

reformulação também baseada na Lei 3.695/2005 DF (DISTRITO FEDERAL, 2005). Assim, 

a partir do mês de março foi proibida a venda de produtos que eram comercializados 

habitualmente (sucos artificiais, biscoitos doces, doces, achocolatados, amendoim japonês, 

temperos prontos, ketchup, mostarda, sobremesas à base de leite) e introduzidos alimentos 

considerados saudáveis (salada de fruta ou fruta in natura, lanche natural, salgados 

vegetarianos integrais). 

Em 2012 os treinamentos para as cantineiras permaneceram regulares com 15hs anuais 

distribuídas no início e meio do ano, reforçando conceitos de higiene na manipulação de 

alimentos além da apresentação e discussão de conceitos que envolvem a educação 
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nutricional pela cantina e reforçam o papel da cantineira como promotora de saúde. No 

mesmo ano as cantinas passaram por novas mudanças referentes aos produtos ofertados. 

Foram introduzidos novos produtos (p.ex.: vitamina de leite, quinua e banana industrializada, 

leite fermentado, sobremesa láctea fermentada de ação probiótica, biscoito de polvilho 

integral) para aumentar a variedade e captar a atenção dos alunos para alimentos mais 

saudáveis. Ademais, para organização da rotina da cantina foi instituído cardápio fixo a fim de 

organizar a rotina e garantir a adequação da oferta calórica em cada dia da semana.  

No ano de 2013, houve uma reformulação da estrutura do treinamento, sendo realizado 

apenas um encontro anual realizado no início do ano, porém mantendo a mesma carga horária 

de 15hs. Nessa oportunidade, além de contar com o reforço dos conceitos de higiene na 

manipulação de alimentos, foi realizada uma oficina culinária com preparações saudáveis que 

já eram elaboradas nas cantinas e novas receitas a serem introduzidas. Houve também entrega 

de receituário padronizado (APÊNDICE 8), bem como a degustação dos produtos preparados 

na oficina e de alimentos comercializados nas cantinas. Para reforçar o compromisso das 

cantineiras com as responsabilidades do seu cotidiano e para que cada uma se apropriasse das 

metas propostas para a cantina, foi desenvolvida uma atividade de formulação de “Declaração 

de Propósito de Equipe” (COVEY, 2008) (APÊNDICE 9) na qual foi solicitado para cada 

funcionária definir em poucas palavras os seguintes tópicos a respeito de seu trabalho: cliente 

chave, trabalho a ser realizado, resultados desejados, propósito e estratégias.  

Por questões de logística, em 2014 houve necessidade de reduzir o tempo de 

treinamento para 5hs anuais, cumpridas em apenas um encontro. O conteúdo abordado 

baseou-se na recapitulação dos conceitos de higiene na manipulação de alimentos. Além 

disso, foi dirigido e organizado um fórum para debate sobre as dificuldades de implantação 

das mudanças propostas nas cantinas e levantamento de sugestões para as possíveis 

resoluções desses problemas. 

No ano de 2014 os atores do ambiente escolar (gestores, professores e cantineiras) 

responderam a um instrumento para avaliar a sua percepção sobre a cantina, antes e depois 

das intervenções sobre a mesma (APÊNDICE 10 e 11).  
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3.1.6 Evolução do estado nutricional dos escolares participantes dos quatro anos de 

intervenção 

 

Desde o início das ações de intervenção para a promoção de hábitos alimentares 

saudáveis foi implantado um programa de avaliação periódica do estado nutricional dos 

escolares. O programa inclui obtenção das medidas antropométricas (peso e estatura), 

diagnóstico nutricional individualizado e encaminhamento para os pais/responsáveis. Os 

objetivos desse programa foram: (a) diagnosticar o estado nutricional dos alunos para que esse 

dado, em posse dos pais/responsáveis, despertasse o seu interesse no acompanhamento dos 

hábitos alimentares e do estado de saúde dos seus filhos, (b) criar um canal de comunicação 

entre a escola e a família, (c) planejamento de futuras intervenções e (d) para 

acompanhamento do impacto de intervenções educativas.  

Medidas antropométricas foram obtidas ao longo dos quatro anos, conforme descrito 

no cronograma apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Cronograma das avaliações antropométricas realizadas em escolares da rede 

adventista de ensino da região do Vale do Paraíba. 

 

Ano 1º Semestre 2º Semestre 

2011  X 

2012 X X 

2013 X  

2014 X X 

 

Para a coleta de peso e estatura, contamos com a colaboração de três estagiários em 

nutrição treinados para realização da coleta. O peso foi aferido com o emprego de balança 

digital marca Speedo®, modelo Apageon, com visor digital, graduação de 100g e capacidade 

máxima de 150 kg. A balança posicionada em local firme, liso e sem declives. Os alunos 

subiram na balança sem sapatos, com o mínimo de roupa possível, sem adornos, cintos, 

acessórios, carteiras e celulares, com os pés centralizados e se mantiveram até o peso 

estabilizar-se (LANPOP, 1997). 

Para obtenção da estatura foram utilizados estadiômetros portáteis, marca “AvaNutri” 

e “Seca” modelo 213, ambos com graduação de 1mm, faixa de medição de 20-205 cm, 
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posicionado em superfície plana. O aluno ficou descalço ou com meias, em posição ereta 

(plano de Frankfurt, olhando para o horizonte), com os braços estendidos ao longo do corpo, 

calcanhares unidos e pés paralelos. Dorso, cabeça, glúteos, panturrilhas e calcanhares 

permaneceram encostados na superfície posterior do estadiômetro para a obtenção da medida 

(LANPOP, 1997). 

Foi desenvolvido e implantado um software online para cálculo dos referenciais P/I, 

E/I e IMC/I. O diagnóstico final do estado nutricional é gerado a partir da análise conjunta 

desses índices, conforme preconizado no Curso de capacitación sobre la evaluación del 

crecimiento del niño da OMS (OMS, 2008). Este software de acesso restrito foi idealizado 

exclusivamente para esta rede de escolas e elaborado pela equipe interdisciplinar envolvida 

com o projeto. O programa é alimentado a partir de duas fontes de informação: dados 

antropométricos (peso, estatura) coletados no dia da intervenção e dados do sistema da 

secretaria (nome, data de nascimento, sexo) atualizados. Com esse recurso o projeto ganhou 

agilidade, viabilizando a devolutiva sistematizada aos pais incluindo resultados retrospectivos 

possibilitando assim o acompanhamento do crescimento/desenvolvimento individualizado ao 

longo do tempo. 

As avaliações realizadas foram disponibilizadas para os pais em formato de relatório 

dispondo da classificação encontrada em cada curva (IMC/I, P/I e E/I) e o diagnóstico final. 

Anualmente os pais foram convidados a participar de um evento realizado pela nutricionista 

responsável para esclarecimento de possíveis dúvidas sobre a interpretação das curvas e 

resultados da avaliação do estado nutricional. 

 

 

3.2 Avaliação da repercussão das ações de intervenção em educação nutricional entre 

alunos, pais e atores do ambiente escolar 

 

O estudo foi realizado com alunos, pais e atores do ambiente escolar, uma vez que 

essas pessoas foram envolvidas em todo o processo educativo e podem contribuir com suas 

diferentes visões sobre os resultados e alcance das atividades realizadas.  
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3.2.1 A Avaliação do conhecimento sobre alimentação saudável entre os alunos, ao final 

do período de intervenção educativa sobre alimentação saudável 

 

Todos os 303 alunos matriculados no 5° ano do ensino fundamental em 2014 e que 

acompanharam os 4 anos de intervenções foram convidados a responder um instrumento auto-

aplicado, estruturado com 10 perguntas de múltipla escolha contendo 3 opções: “sim”, “não”, 

“não sei”. As perguntas foram elaboradas pelas pesquisadoras com base nos conteúdos 

transmitidos nas ações educativas durante o período de intervenções para avaliar 

conhecimentos sobre alimentação saudável (APÊNDICE 12). A aplicação do questionário foi 

feita em sala de aula pela pesquisadora, após instrução para preenchimento do mesmo. 

 

 

3.2.2 Avaliação da repercussão das ações de intervenção em educação nutricional entre 

pais e atores do ambiente escolar 

 

Optou-se por uma metodologia que permitisse entender qual significado as 

intervenções educativas despertaram no contexto familiar e escolar. A abordagem qualitativa, 

apresentou-se como ferramenta adequada para explorar os objetivos do presente trabalho.  

Para tanto, foram desenvolvidos três questionários qualiquantitativos (APÊNDICE 10, 

11 e 13) para avaliar a percepção das ações educativas ao longo dos quatro anos de 

intervenções nos diferentes grupos de pessoas envolvidas: (1) mãe ou responsável, (2) 

gestores e professores e (3) cantineiras. Os questionários semiestruturados foram elaborados 

com questões pertinentes às ações educativas realizadas no ambiente escolas possuindo 

perguntas de ordem quantitativa e perguntas abertas com finalidade de análise qualitativa e 

dessa forma produzir o DSC. 

Para participação deste estudo, foram definidos como critérios de inclusão os pais e 

atores do ambiente escolar que acompanharam o processo de quatro anos de intervenções 

educativas. Desta forma, os mesmos deveriam aceitar de maneira voluntária participar da 

pesquisa, ler e assinar o TCLE.  

Com a meta de avaliar 3 responsáveis de cada unidade escolar, foram entrevistados os 

primeiros 27 que aceitaram participar da entrevista. O contato inicial foi realizado por 

telefone, onde o responsável era convidado a participar da entrevista. Ao aceitar, o mesmo era 

convidado a comparecer na escola para realização da entrevista presencialmente.  

Para as entrevistas com os atores do ambiente escolar, foram selecionados 1 gestor, 1 
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professor e 1 cantineira de cada unidade. Dessa forma, foram entrevistados 9 de cada um 

destes grupos mencionados. No caso das cantineiras, foi necessária a exclusão de duas 

participantes, por não preencherem os critérios de inclusão (ambas não faziam parte do 

quadro de funcionários há pelo menos quatro anos). 

Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para formulário 

próprio. A pesquisa foi conduzida por entrevistadora treinada em pesquisa qualitativa com 

experiência prévia em DSC.  

Para avaliação quantitativa, foram realizadas quatro perguntas estruturadas com 

alternativas em forma de escala numérica de 0 a 6. As duas primeiras perguntas avaliavam a 

qualidade da alimentação oferecida na cantina antes e depois da implantação da cantina 

saudável onde 0 significa pouco saudável, 3 significa saudável e 6 muito saudável.  

As duas últimas perguntas avaliaram a percepção dos entrevistados em relação ao 

oferecimento de alimentos considerados de baixa qualidade nutricional (doces, balas, biscoito 

recheado, chips, maionese, chocolate) e o oferecimento de alimentos recomendados para o 

consumo diário (frutas, verduras, legumes, leite, suco natural, alimentos integrais), onde 0 

representa “nenhum oferecimento”, 3 “oferecimento” e 6 “grande oferecimento”.  

Tal metodologia avalia/tabula depoimentos de natureza verbal onde os resultados são 

extraídos de cada depoimento por meio de um discurso-síntese na primeira pessoa do singular 

com objetivo de expressar o pensamento de uma coletividade. 

Para desenvolver o Discurso do Sujeito Coletivo, em primeiro lugar, os depoimentos 

dos entrevistados foram transcritos de forma literal e depois submetidos a um trabalho 

analítico para identificar trechos dos textos que respondem às perguntas que chamamos de 

Expressões-chave (ECH). Com estes fragmentos dos discursos foi possível sintetizar as Ideias 

Centrais (IC) que categorizaram e direcionaram a elaboração de cada discurso. A IC é a 

expressão mais sintética e resumida encontrada nas ECH. Desta forma, o DSC nada mais é do 

que a soma/síntese das ECH e IC semelhantes para expressar o pensamento da comunidade 

por meio de um discurso como se fosse individual (LEFÈVRE, F. e LEFÈVRE, A. M., 2003; 

FIGUEIREDO et al, 2013). 

 

 

3.3 Análise dos dados 

 

Os dados quantitativos foram tabulados em planilha de Microsoft Office Excel 2010® 

para cálculos de estatística descritiva. A análise estatística dos dados de avaliação 
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antropométrica foi feita com base no teste qui-quadrado para comparações da prevalência de 

baixo peso (BP), eutróficos (EUT), com sobrepeso (SOB) e obesos (OBE) entre os sexos ao 

longo de 4 anos de seguimento considerando o valor de p < 0.05. 

Os dados qualitativos (depoimentos obtidos das entrevistas) foram tabulados e 

organizados com uso do programa Qualiquantisoft® de apoio a pesquisas qualiquantitativas 

com base na teoria do DSC (SPI, 2004). Essa ferramenta torna mais ágil a análise dos dados e 

aumenta o alcance e a validade dos resultados. 

 

 

3.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Ao longo da presente pesquisa, foram considerados os aspectos éticos fundamentais 

estabelecidos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados coletados não 

foram tratados individualmente. As respostas foram atribuídas ao grupo, garantindo o 

anonimato das informações. As informações obtidas foram utilizadas para fins estatísticos e 

mantidas sob proteção, codificadas e sem a identificação nominal dos participantes. O Projeto 

de Pesquisa do presente estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo cadastrado no SISNEP (Sistema Nacional de 

Ética em Pesquisa), conforme parecer em anexo (ANEXO 1). Os participantes, atores do 

ambiente escolar (gestores, professores e cantineiros), voluntários foram informados sobre os 

objetivos do estudo e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2). 

Foram enviadas para os pais dos escolares, por intermédio da agenda do aluno, duas vias do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 3), informando sobre os 

objetivos do estudo. Uma via assinada foi devolvida para a escola, por intermédio da agenda 

do aluno. Os alunos que não apresentaram os TCLE assinados pelos pais foram excluídos da 

pesquisa de avaliação do conhecimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O presente trabalho relata o percurso de quatro anos de ações de intervenção educativa 

em escolas da rede Adventista de ensino e seus resultados. Este é o primeiro estudo 

desenvolvido no Brasil com essas características e deverá servir de base para futuras ações na 

rede Adventista. Materiais e estratégias educativas com referencial teórico aceito no meio 

científico foram aplicados e adaptados para atender à filosofia Adventista de saúde e 

educação. Intervenções na cantina escolar foram realizadas e avaliadas, com resultados 

positivos quanto à venda e aceitação de produtos, bem como na avaliação das cantineiras. A 

evolução do estado nutricional dos escolares segundo IMC foi acompanhada, sem apresentar 

mudanças significativas durante o período. Entretanto, resultados expressivamente positivos 

foram observados com respeito ao conhecimento dos alunos sobre alimentação saudável ao 

final do período, bem como quanto à avaliação das ações sob a ótica pais dos escolares e 

outros atores do ambiente escolar (gestores e professores). 

Observa-se na literatura científica carência de estudos nessa área. Em busca de realizar 

uma descrição analítica do panorama das publicações em periódicos científicos brasileiros 

sobre estudos de intervenção no campo da EAN em escolares no Brasil, Ramos et al. (2013) 

encontraram um baixo número de publicações (n=13), sendo a maior parte delas (69%) 

publicadas a partir de 2009 e não havendo estudos realizados nas regiões Norte e Nordeste. Já 

Pereira et al. (2011) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre educação 

nutricional nas escolas, buscando mapear recortes teórico-metodológicos e principais 

evidências referentes à temática no período de 2000 a 2008. Os autores encontraram apenas 

dez estudos, sendo seis internacionais e quatro nacionais. 

 

 

4.1 Materiais e estratégias educativas desenvolvidos 

 

 No presente estudo foram empregados variados referenciais teóricos que deram 

origem a materiais educativos, como o banner do semáforo “Siga as cores”, o banner “Meu 

prato saudável”, banner “5 ao dia”, o avental “5 ao dia”, o concurso “mini-chef”, o álbum 

“Colecione saúde”, o avental “Escolha 5 ao dia”, mascotes infláveis e o circuito “Lancheira 5 

ao dia”. 

No banner do semáforo “Siga as cores” (Figura 5) são apresentados três grupos de 
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alimentos, relacionando cada um deles com as cores do semáforo e seu significado nas leis de 

trânsito, sendo verde: siga (a vontade: alimentos que devem ser consumidos diariamente), 

amarelo: atenção (cuidado: alimentos que devem ser consumidos ocasionalmente ou 

diariamente, mas com moderação) e vermelho: pare (alto: alimentos que devem ser 

consumidos apenas em ocasiões especiais). 

 

 

Figura 5. Banner com semáforo “Siga as cores” criado para a primeira semana de educação 

nutricional no 1° semestre de 2011. 

 

Em estudo chinês realizado por Jiang et al. 2007, intervenções educativas com pais e 

alunos ocorreram simultaneamente e com frequência semestral, durante três anos. Os pais 

recebiam palestras sobre os seguintes conteúdos: consequências da obesidade infantil, 

pirâmide alimentar e elementos para um estilo de vida saudável. Já os pais de crianças com 

obesidade e sobrepeso receberam palestras e orientações extras, empregando o conceito do 

semáforo dos alimentos como estratégia educativa. Professores previamente treinados 

aplicaram em sala de aula lições/atividades sobre conteúdos como: fatores de risco para 

obesidade, hábitos de alimentação e estilo de vida saudáveis e maneiras para prevenir a 

obesidade. Também foram realizadas intervenções extras com alunos com obesidade e 

sobrepeso, nas quais foram realizadas palestras, grupos de discussão, sessões de perguntas e 

respostas e compartilhamento de experiências. O estudo apresentou resultados expressivos na 

redução da prevalência da obesidade e sobrepeso dos escolares comparados aos estudantes de 
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escolas controle, que não receberam a intervenção. 

O banner “Meu prato saudável” (Figura 6) foi elaborado a partir do símbolo do 

programa “MyPlate” (USDA, 2011) com a imagem do prato saudável que contém a divisão 

de cada grupo alimentar e alimentos em EVA (uva, banana, maçã, berinjela, cenoura, alface, 

tomate, pão integral, arroz integral, bolacha tipo água e sal, cereal matinal, aveia, feijão, 

frango, ovo, castanhas, queijo branco, iogurte). Após a exposição da aula teórica que abordava 

cada grupo alimentar, o banner era utilizado para uma aula interativa onde os alunos deveriam 

identificar os alimentos que pertenciam aos diferentes grupos alimentares estudados na teoria 

e abordar uma discussão sobre a quantidade de porções que deveriam ser consumidas em cada 

grupo. Portanto estes alimentos em EVA eram fixados, pelos alunos, no banner. 

 

 

Figura 6. Banner “Meu Prato Saudável” para a segunda semana de educação nutricional no 2° 

semestre de 2011. 

 

O banner “5 ao dia” (Figura 7) é um instrumento visual que reafirma os dois conceitos 

mais importantes do programa “5 ao dia” aprendidos na sala de aula: as cores do programa e 

os benefícios para o organismo. Enfatiza o incentivo ao consumo de 5 cores de FLV ao dia e 

traz a descrição dos benefícios para o organismo ao consumir os alimentos que representam 

cada cor.  
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Figura 7. Banner “5 ao dia” criado para a terceira semana de educação nutricional no 1° 

semestre de 2012. 

 

O avental “5 ao dia” (Figura 8), utilizado em sala de aula pela nutricionista para expor 

os benefícios do consumo de FLV, possui 5 bolsos nas cores do projeto (verde, 

amarelo/laranja, vermelho, roxo, marrom/branco). Cada bolso contém 3 figuras de alimentos 

que foram confeccionadas em EVA representando a cor em questão e 1 figura que ilustra um 

dos benefícios do consumo destes alimentos para o nosso organismo. O bolso da cor vermelha 

possui as figuras de uma maçã, uma melancia e um morango e o benefício para o corpo é 

representado por meio da figura de um coração. O bolso laranja possui as figuras de uma 

cenoura, uma abóbora e uma manga onde o benefício para o corpo é representado por meio da 

figura de um olho (visão). O bolso roxo possui as figuras de berinjela, ameixa e beterraba. A 

figura de um rosto (pele) representa o seu benefício à saúde. O bolso verde possui as figuras 

de abobrinha, kiwi e folha de couve. O benefício para o corpo é representado por meio da 

figura de um sorriso (dentes). Finalmente o bolso de cor branca possui as figuras de banana, 

mandioca e cebola. O benefício para o corpo é representado por meio da figura de um 

cérebro. 
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Figura 8. Avental “5 ao dia” criado para a terceira semana de educação nutricional no 1° 

semestre de 2012. 

 

O concurso “Mini-chef” foi lançado com a intenção de estimular o interesse dos 

alunos pelo alimento saudável por meio das preparações culinárias. Os alunos participantes 

deveriam realizar a sua inscrição e gravar um vídeo demonstrando o preparo da sua receita 

inovadora obedecendo às regras do concurso. Os vídeos foram assistidos pelos jurados e as 15 

receitas selecionadas foram para eliminatória final na qual o aluno deveria apresentar sua 

preparação para um corpo de jurados (dois professores e uma nutricionista) que degustaram e 

avaliaram as preparações para escolher a melhor receita. O vencedor do concurso ganhou um 

chapéu de chef de cozinha (toque blanche) personalizado com seu nome para continuar 

criando novas e saborosas preparações em casa além de ter a sua receita vendida na cantina da 

escola durante um mês. 

Harrell et al. (2005) realizaram sessões educativas em sala de aula com 205 estudantes 

do ensino médio em escolas rurais do estado do Mississipi (EUA), durante 4 meses. Os temas 

das sessões foram desenvolvidos por equipe multiprofissional composta por médicos, 

farmacêuticos, nutricionistas e educadores físicos. Variados materiais e estratégias educativas 

foram desenvolvidos por professores. Dentre estes, foi aplicada a estratégia de um concurso 

de cartazes onde os alunos deveriam explorar o tema “Maneiras de fazer sua escola mais 

saudável para o coração” (Ways to make our school more heart healthy) onde os cartazes 

selecionados foram premiados. O estudo resultou em aumento do conhecimento sobre saúde e 

melhora de certos comportamentos alimentares. 

O álbum “Colecione Saúde” (Figura 9) é uma ferramenta visual de incentivo ao 

consumo de frutas, legumes e verduras. Contém os dias da semana e cinco espaços em cada 

dia para que a criança cole as figurinhas de acordo com a variedade de cores consumidas no 
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dia anterior. No final daquela semana, o aluno poderia levar o álbum para a sua casa e o 

objetivo era ter o álbum completo com todas as figurinhas. 

 

 

 

Figura 9. Álbum “Colecione Saúde” criado para a terceira semana de educação nutricional no 

1° semestre de 2012. 

 

A música “5 ao dia” possui uma estrofe para cada cor do programa “5 ao dia”, 

facilitando a memorização do conteúdo e criando um vínculo com as atividades 

desenvolvidas. A estrutura da música está dividida nas seguintes etapas: (1) cinco estrofes, 

cada uma mencionando uma cor do programa e alguns alimentos que fazem parte desta cor, 

enfatizando a relação entre o consumo destes alimentos e uma proteção à saúde, (2) refrão 

onde são mencionadas todas as cores do programa para reforçar as informações do projeto 

(APÊNDICE 4). Em cada dia da semana foram ensinados uma estrofe e o coro. A paródia 

utilizou uma melodia de uma cantiga bem familiar ao público em questão: “Coelhinho da 

Páscoa” da autoria de Olga Bhering Pohlmann. 

O Avental “Escolha 5 ao dia” (Figura 10) é uma ferramenta visual com objetivo de 

representar dois grupos de alimentos: os que podem beneficiar e os que podem prejudicar 
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nossa saúde.  Trata-se de abordar a questão das escolhas alimentares e demonstrar que é 

importante fazer escolhas saudáveis, para que o organismo seja beneficiado destas escolhas. O 

avental possui 3 bolsos, sendo um deles o bolso “5 ao dia” (possui imagens de alimentos 

saudáveis representando cada cor do projeto: maçã, mamão, beterraba, couve, alho), o outro 

bolso que sendo da cor cinza (possui imagens de alimentos não saudáveis: batata frita, 

biscoito recheado, catchup, refrigerante, macarrão instantâneo), e ainda um terceiro bolso 

(possui imagens que representam qual parte do nosso corpo é afetada pelo consumo destes 

alimentos: coração, imunidade, sistema digestivo, ossos). 

 

 

 

 

                                         

Figura 10. Avental “Escolha 5 ao dia” criado para a quinta semana de educação nutricional no 

1° semestre de 2013. 

 

Os “Mascotes infláveis” (Figura 11) são dois bonecos criados para fazer parte do 

projeto “5 ao dia” com o objetivo de gerar um vínculo entre os alunos e as atividades 

propostas no banner “5 ao dia” e no álbum “Colecione saúde”. Porém, para o projeto “Escolha 

5 ao dia” foi idealizada uma interação entre os bonecos e os alunos, na qual os mesmos 

pudessem estar presentes nas atividades diárias e os alunos os identificariam pelo nome, 

poderiam toca-los e caracterizá-los como parte do projeto. Para isso, os bonecos foram 

confeccionados em forma de boneco inflável. Como parte da interação com os alunos, eles 

permaneciam no pátio da escola no momento do lanche para que os alunos lembrassem da 

importância de comer 5 ao dia e também participavam de cada atividade em sala de aula. Para 
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escolher o nome dos bonecos, foi feita uma eleição onde os alunos votavam entre 5 opções de 

nomes para o menino (Binho Melão, Tico Chuchu, Pepe Goiaba, Tom Couve, Caco Espinafre) 

e 5 opções de nome para a menina (Bia Salsa, Tati Maçã, Lila Batata, Dessa Aipim, Susi 

Cogumelo). Os nomes que possuíram o maior número de votos foram oficializados como 

nome dos mascotes “5 ao dia”: Tico Chuchu e Tati Maçã.   

 

               

      

Figura 11. Mascotes infláveis criados para a quinta semana de educação nutricional no 1° 

semestre de 2013. 

 

 

O circuito “Lancheira 5 ao dia” (Figura 12) foi composto por uma estrutura de metal e 

lonas formando um cercado e no eixo central uma divisória que repartia o espaço em 4 

estações para a realização de atividades lúdicas e interativas. Em cada estação era possível 

atender 15 crianças e cada atividade durou em média 5 minutos. As atividades foram: 

- Minuto Cinema: primeira etapa do circuito, onde foi realizada uma introdução sobre as 

atividades que ocorreriam no circuito durante a semana e foi apresentado um vídeo sobre a 

importância do consumo de verduras para o adequado desenvolvimento infantil. Esse recurso 

audiovisual pertence ao programa “Quintal da Cultura”, da rede de televisão Cultura e se 

encontra disponível no canal do Youtube®, no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/watch?v=M1-Bb1OmY6A  
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- Caixa dos Sentidos: esta estratégia consistiu em uma caixa confeccionada de papel cartão, 

com duas aberturas na sua parte frontal para que o aluno colocasse suas mãos dentro da caixa 

e adivinhasse por meio do tato qual a fruta ou legume estava dentro da caixa. Nesta segunda 

etapa do circuito, os alunos foram estimulados a familiarizar-se com as frutas, legumes e 

verduras e reconheceram a importância dos sentidos na nossa alimentação.  

- Piscina de bolinhas: constituía a terceira parte do circuito e nesta atividade eram relembradas 

as cinco cores do projeto “5 ao dia” e sua importância para a nossa saúde. Foram escolhidos 

dois voluntários para entrar na piscina e encontrar alimentos de plástico que estavam 

escondidos entre as bolinhas. No final de um prazo de 10 segundos, os alunos deveriam 

mostrar os alimentos que encontraram e falar pelo menos um benefício que o consumo de 

alimentos desta cor traz para a saúde.  

- Montando a lancheira saudável: esta última etapa do circuito trazia a demonstração de dois 

tipos de lancheiras com exemplos de uma variedade de alimentos que poderiam compor cada 

uma destas lancheiras. A primeira era uma lancheira saudável composta por frutas, sanduiche 

natural, castanhas, suco natural. Já a segunda, representava uma lancheira não saudável com 

refrigerante, bolinho recheado, salgadinho, achocolatado e balas. Por meio da demonstração 

destas duas lancheiras era abordada uma discussão com os alunos sobre qual lancheira traria 

benefícios para a nossa saúde e porque os alimentos da lancheira não saudável são tão nocivos 

para a saúde. 

 

 

Figura 12. Circuito “Lancheira 5 ao dia” criado para a sexta semana de educação nutricional 

no 1° semestre de 2014. 

 

Em uma revisão da literatura científica nacional sobre estudos de intervenção no 
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campo da EAN em escolares no Brasil, Ramos et al. (2013) encontraram apenas um estudo 

com objetivo de obter métodos e tecnologias de intervenção (BOOG, 2010). A intervenção foi 

fundamentada na proposta de Paulo Freire para educação problematizadora, na qual um 

diagnóstico das práticas de consumo, valores e representações subsidiaram a criação das 

tecnologias de intervenção. O tema tratado no cotidiano da vida da comunidade foi 

contextualizado, valorizando o trabalho, a história, a identidade cultura, fortalecendo a 

autoestima das famílias. O trabalho envolveu escolares e seus familiares, professores e a 

comunidade local. 

Avaliando as principais estratégias adotadas em estudos de intervenção em EAN, 

Ramos et al. (2013) observaram uma diversidade de métodos, incluindo palestras, discussões, 

apresentações, dinâmicas, histórias infantis e em quadrinhos, associados com atividades 

lúdicas, com destaque para o teatro de fantoches e jogos educativos. Atividades lúdicas são 

consideradas recursos metodológicos eficazes, visto que a brincadeira, inerente à criança, é 

uma forma de trabalhar refletir e discutir o mundo que a cerca. Os autores destacaram, no 

entanto, que em alguns estudos as estratégias não foram descritas quanto ao seu 

desenvolvimento metodológico enfatizando a necessidade de “intervenções baseadas em 

metodologias inovadores de educação em saúde”, que “deem conta da subjetividade que 

perpassa o processo educativo e dos fatores que o cercam, como as histórias de vida, crenças e 

valores presentes na aprendizagem alimentar sociocuturalmente construída”, e concluem 

considerando o papel da “contribuição do campo da socioantropologia da alimentação e 

nutrição em interface com outras ciências que fundamentam o ato educativo que podem trazer 

possibilidades teórico-metodológicas”. 

Fernandes et al. 2009, utilizaram métodos educativos tais como, jogos, teatros de 

fantoches, cartazes, brincadeiras, músicas e histórias infantis para ministrar os seus conteúdos. 

Iuliano et al. (2009) descreveram 23 diferentes estratégias de educação nutricional realizadas 

em 13 escolas do município de Guarulhos e concluiu que apesar da diversidade de estratégias, 

as mais frequentes foram “aula” e “orientações informais durante a alimentação”. Os autores 

destacam que quando as atividades lúdicas não são valorizadas, pode haver um 

comprometimento do sucesso das intervenções.  

Variados materiais e estratégias educativas também têm sido criados para ações de 

intervenção em educação nutricional no ambiente escolar reportadas em artigos científicos. 

Entretanto, a maior parte destes não descreve detalhadamente os materiais ou a forma como 

foram aplicados. São necessários mais estudos que descrevam os métodos educativos 

empregados. 
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4.2 Intervenções na cantina escolar 

 

A partir dos treinamentos com as cantineiras, houve um consenso de que a cantina é 

um meio importante no processo de aprendizagem e uma forma de possibilitar escolhas 

saudáveis. Notou-se um aumento da participação das cantineiras na sugestão de melhorias na 

rotina de trabalho e maior interesse em presar pela saúde dos alunos e suas escolhas 

alimentares. A interação entre as funcionárias das diferentes escolas possibilitou troca de 

experiências para solucionar problemas do cotidiano e desenvolvimento de estratégias para 

promover saúde. 

Ao mesmo tempo, a transição para o conceito de cantina saudável causava insegurança 

com respeito à estabilidade do lucro da cantina por parte do setor financeiro. A Figura13 

demonstra o crescimento percentual do lucro da cantina no decorrer do processo de adaptação 

em relação ao crescimento percentual do número de alunos. No ano de 2011, primeiro ano de 

mudanças dos produtos fornecidos nas cantinas, houve crescimento percentual de lucro 

inferior ao crescimento percentual de alunos. Já nos anos de 2012, 2013 e 2014 (até abril) é 

possível notar um aumento superior do lucro quando comparado ao crescimento de alunos. 

 

 

 

Figura 13. Distribuição percentual do crescimento da receita e crescimento no número de 

alunos em nove escolas do Vale do Paraíba, SP, durante o período de 2011 a abril de 2014  
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A importância de se introduzir alimentos mais saudáveis nas cantinas escolares foi 

reforçada no trabalho de Harrell et al. (2005), que descreveu os esforços realizados durante os 

4 meses de intervenções educativas para introduzir a venda de frutas e hortaliças, assim como 

opções de produtos mais saudáveis para o público escolar.  

Pereira et al. (2011) e Ramos et al. (2013) publicaram revisões da literatura sobre 

estudos de intervenção em educação nutricional em escolares. Entretanto, nenhum deles 

executou tais intervenções associadas com ações sobre as cantinas escolares.  

A Figuras 14 e 15 apresentam a percepção dos atores do ambiente escolar (gestores, 

professores e cantineiras) sobre a qualidade da alimentação das cantinas antes e após o 

período de intervenções. Responderam esse questionário um gestor, um professor e uma 

cantineira de cada uma das nove unidades escolares, totalizando 27 entrevistados. 

Dos nove gestores, 78% (n=7) eram do sexo masculino e 22% (n=2) do sexo feminino, 

com idade média de 45 anos de idade (de 35 a 53 anos). Desses gestores, seis eram diretores 

da unidade escolar e três eram coordenadores pedagógicos. Quanto ao grau de escolaridade, 

33% dos entrevistados possuíam ensino superior completo, 56% pós-graduação lato sensu e 

11% declarou possuir título de mestrado. O tempo médio de permanência na instituição foi de 

13 anos (de 4 a 28 anos). 

Traçando o perfil das nove professoras, todas eram do sexo feminino com idade média 

de 45 anos de idade (de 35 a 53 anos), sendo que 5 possuíam ensino superior completo e 4 

pós-graduação lato sensu. A média do tempo de permanência na instituição foi de 15 anos (de 

4 a 40 anos). 

Já o grupo das cantineiras entrevistadas também estava 100% integrado/composto por 

participantes do sexo feminino com uma idade média de 47 anos de idade. Sobre o grau de 

instrução, 1 participante possuía ensino fundamental incompleto, 1 ensino fundamental 

completo, 2 ensino médio incompleto, 2 ensino médio completo e 1 ensino superior 

incompleto. A média do tempo de permanência na instituição foi de 12 anos (de 6 a 27 anos). 

Todos os participantes (gestores, professores e cantineiras) eram adventistas do sétimo 

dia. 

Observa-se na Figura 14 que na percepção dos gestores a alimentação oferecida na 

cantina já era saudável previamente ao início do projeto. Os profissionais que avaliaram de 

maneira mais crítica foram os professores, considerando que ainda há pontos passíveis de 

melhora na oferta de alimentos na cantina mesmo após a implantação do projeto.  

Na figura 15, novamente destaca-se o grupo dos professores com um maior grau de 

exigência na avaliação pois os mesmos consideram que ainda existe uma oferta considerável 
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de alimentos de baixa qualidade nutricional na cantina escolar. 

 

 

Figura 14. Qualidade da alimentação oferecida na cantina segundo a percepção dos atores do 

ambiente escolar (gestores, professores e cantineiros) antes e após a intervenção sobre a 

mesma. 

 

 

Figura 15. Oferta de alimentos de baixa ou alta qualidade na cantina, segundo a percepção dos 

atores do ambiente escolar (gestores, professores e cantineiras) após intervenção sobre a 

mesma. 

 

Em entrevistas realizadas com pais de escolares, foram levantados questionamentos 
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sobre sugestões de como melhorar a promoção da saúde dentro do ambiente escolar. Dos 410 

pais que responderam ao questionário, a maioria dos pais (39%) relataram/sugeriram que a 

escola deveria promover opções de lanches mais saudáveis na cantina (SAHOTA et al., 2001).  

 

 

4.3 Evolução do estado nutricional dos escolares participantes dos quatro anos de 

intervenção 

 

Foram acompanhadas 141 meninas (51,1%) e 135 meninos (48,9%) de 2011 a 2014. 

Após comparações entre os sexos em cada categoria (qui-quadrado), não foram identificadas 

diferenças estatisticamente significantes, exceto em 2014, quando se notou maior prevalência 

(P = 0,050) de meninos obesos em relação às meninas, conforme se observa na Figura 16. 
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Figura 16. Prevalências (±IC95%) de meninas (barras vazias) e meninos (barras escuras) com 

baixo peso (BP), eutróficos (EUT), com sobrepeso (SOB) e obesos (OBE) ao longo de 4 anos 
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de seguimento. *P < 0,05: comparação entre os sexos. 

 

 Quando as análises foram feitas dentro de cada sexo (Figura 17), comparando-se as 

prevalências em cada ano dentro de cada categoria de IMC, também não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes. 
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Figura 17. Prevalências (±IC95%) do sexo feminino e masculino, nas diferentes categorias de 

IMC (baixo peso: BP, eutróficos: EUT, sobrepeso: SOB e obesidade: OBE) ao longo de 4 

anos de seguimento. Não houve diferenças estatisticamente significantes dentro de cada 

categoria ao longo do período de seguimento. 

 

Fernandes et al. (2009) analisaram os efeitos quatro meses de intervenções em 

educação nutricional sobre o estado nutricional de 135 escolares de Florianópolis. Os autores 

não encontraram diferenças significativas nas prevalências de sobrepeso/obesidade antes e 

após o período de intervenção, tanto nos alunos das turmas que receberam a intervenção 

educativa quanto naqueles que não acompanharam as mesmas (grupo controle). Resultados 

similares têm sido encontrados em relação a antropometria em estudos realizados em São 

Paulo e Santa Catarina com período de intervenções de 6 e 7 meses respectivamente, porém 

os mesmos destacam melhora na qualidade da alimentação dos alunos avaliados (GABRIEL 

et al., 2008; DEMINICE et al, 2007). Estes estudos discutem que não é factível encontrar 

alterações significativas na composição corporal em um curto período de intervenções 

educativas, uma vez que geralmente são necessários longos períodos de tempo para que estas 

mudanças sejam observadas ou a associação com a prática de atividade física. 

De fato, em estudo realizado no Chile, durante cinco meses foram realizadas 
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intervenções educativas mensais para os pais (oficinas mensais sobre alimentação saudável 

ministradas por nutricionista e assistente social) em 8 escolas, nas quais foi implementada a 

prática diária de 45 min de atividade física para os alunos. Além disso, os pesquisadores 

realizaram quatro eventos recreativos com pais, alunos e docentes. Entre os resultados, 

observou-se a redução do excesso de peso de 50% para 42%. Ademais, duas crianças com 

baixo peso alcançaram o peso normal no final do período (MARTÍNEZ et al., 2015).  

Outros estudos também reforçam que a implementação de um processo de educação 

em saúde que combina orientações sobre alimentação e o incentivo à pratica de atividade 

física, pode funcionar como estratégia efetiva na redução/alteração significativa da 

antropometria (JIANG et al., 2007; KAIN et al., 2008). 

Na China e no Chile foram realizadas intervenções com foco em alimentação e 

atividade física que resultaram em alterações significativas na antropometria dos alunos antes 

e depois das atividades. Jiang et al. (2007) encontrou reduções significativas no grupo de 

obesidade e sobrepeso em 32,5% e 26,3% respetivamente e Kain et al. (2008) descreveu uma 

redução na taxa de obesidade de 17 para 12,3% em meninos e de 14,1 para 10,3% em 

meninas. 

 

 

4.4 Avaliação da repercussão das ações de intervenção em educação nutricional entre 

alunos, pais e atores do ambiente escolar 

 

4.4.1 Avaliação do conhecimento sobre alimentação saudável entre os alunos 

 

Ao todo 303 alunos acompanharam os 4 anos de intervenção educativa sendo 150 

(49,5%) do sexo feminino e 153 (50,5%) do sexo masculino. Destes, apenas 72 alunos, que 

representam 24% do total da amostra, retornaram com o TCLE assinado e foram avaliados 

quanto ao conhecimento sobre alimentação saudável e os resultados são apresentados na 

Tabela 5. 

A primeira pergunta avalia a necessidade de consumir frutas, legumes e verduras 

diariamente, englobando o conceito abordado durante o processo de educação nutricional. 

Apenas 5 alunos (7%) erraram a resposta desta pergunta, evidenciando que o conceito chave 

do projeto foi bem incorporado pelos alunos.  

Ademais, as perguntas que envolviam conceitos transmitidos nas últimas estratégias 
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educativas (“Escolha 5 ao dia” e “Lancheira “5 ao dia”) aplicadas com os alunos (questões 9 e 

10) foram as que tiveram maior número de acertos. 

Observa-se ainda pelo alto índice de acertos da pergunta 1 que os alunos entendem a 

importância de consumir com regularidade frutas, legumes e verduras, mas ainda têm certa 

dificuldade de definir os benefícios destes alimentos para a saúde, observado pelo índice de 

erros das questões 5 e 6. 

Tabela 5. Distribuição percentual de acertos e erros no questionário de conhecimento em 

alimentação saudável aplicado em 72 escolares de escolas da rede adventista de ensino do 

Vale do Paraíba, 2014. 

 Pergunta 
% de 

Acertos 
% de 
Erros 

1 É necessário consumir frutas, legumes e verduras todos os dias? 93 7 

2 Uma alimentação colorida ajuda a prevenir doenças? 85 15 

3 Consumir frituras (como batata frita e coxinha) e alimentos 
gordurosos (como maionese e chocolate) várias vezes na semana 
pode prejudicar a saúde do coração? 

85 15 

4 O pão branco tem mais vitaminas e minerais do que o pão 
integral? 

74 26 

5 Consumir alimentos da cor laranja (como abóbora e cenoura) faz 
bem para a visão? 

82 18 

6 É verdade que os alimentos da cor verde (como couve e brócolis) 
ajudam a fortalecer os ossos e dentes? 

74 26 

7 Na hora de montar seu prato, é correto que metade do prato seja 
de verduras e legumes? 

81 19 

8 Alimentos como salgadinhos, macarrão instantâneo (tipo "Miojo") 
e salsicha contém muito sal? 

80 20 

9 É correto afirmar que a lancheira saudável pode conter balas e 
doces todos os dias? 

93 7 

10 Refrigerante, biscoito recheado e achocolatados (tipo 
"Toddynho") têm muito açúcar? 

88 12 

 

 

Uma vez que o pai deveria ser o interessado em assinar o termo e devolvê-lo para a 

escola, percebemos a dificuldade de adesão dos mesmos ao projeto. Para discutir o tema de 

adesão dos pais às intervenções, podemos observar dois panoramas bem diferentes: em estudo 

realizado no Mississipi que avaliou intervenções educativas realizadas com escolares, uma 

das estratégias foi a realização de “Noite dos Pais” com objetivo de incentivar a participação 

dos pais durante o período das intervenções. Apenas 17% dos pais convidados compareceram 

ao encontro (HARRELL et al., 2005). Já em estudo realizado em Beijing, as intervenções 
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realizadas com os pais obtiveram 90% de adesão (JIANG et al., 2007).  

Estudos comprovam que intervenções educativas em nutrição são efetivas em aumentar o 

conhecimento em saúde (DEMINICE et al., 2007; HARRELL et al., 2005; 

MANGUNKUSUMO et al., 2007; SAHOTA et al., 2001). 

 

 

4.4.2 Avaliação da repercussão ações de intervenção em educação nutricional 

entre os pais 

 

Dos 27 pais entrevistados para o estudo de avaliação da repercussão das ações de 

intervenção em educação nutricional, 85% (n=23) eram do sexo feminino e 15% (n=4) do 

sexo masculino. A idade média de foi de 45 anos (de 29 a 49 anos). Todos pertenciam a algum 

grupo religioso sendo que 56% (n=15) se denominaram adventistas do sétimo dia, 22% (n=6) 

evangélicos, 15% católicos (n= 4) e 7% cristãos (n=2).  

A Tabela 6 apresenta o resumo das respostas às questões aplicadas aos pais em 

entrevista com base no método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), delimitando as 

categorias em (1) mudança positiva, (2) não houve mudança e (3) impacto negativo. As ideias 

centrais (IC) são destacadas com suas respectivas porcentagens em relação ao total de 

entrevistados, bem como a soma dos discursos obtidos após análise de discurso do sujeito 

coletivo. 

Observa-se que 78% dos pais constataram uma mudança no comportamento alimentar 

dos filhos no que diz respeito à redução do consumo de alimentos de baixa qualidade 

nutricional (miojo, maionese, salgadinho, doces, refrigerante) além de notarem maior 

conscientização dos filhos e preferência por alimentos mais saudáveis. Já 22% relataram não 

perceber mudança no padrão alimentar do filho sendo que 18% destes justificaram que os 

mesmos já possuíam hábitos saudáveis e 4% simplesmente não observaram nenhuma 

mudança. 

Ao comentar sobre as mudanças observadas em relação ao consumo de alimentos 

recomendados para o consumo diário, os pais 78% relataram que simultaneamente à redução 

do consumo de alimentos de baixa qualidade nutricional, houve um aumento do consumo de 

alimentos recomendados para o consumo diário. 

Quando se trata do impacto das intervenções nos hábitos alimentares da família, 67% 

relatou mudanças positivas nos hábitos sendo que 26% descrevem estas mudanças positivas 

como a introdução de alimentos mais saudáveis na rotina alimentar, 33% relatam estar mais 
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conscientes sobre a importância do cuidado com a saúde e 8% obtiveram a redução no 

consumo de alimentos inadequados para a manutenção da saúde.  

As perguntas 4 e 5 descrevem as solicitações por parte dos alunos no que diz respeito 

ao lanche escolar, tanto na compra diretamente na cantina quanto no preparo da lancheira. Em 

ambos os casos, foram relatadas mudanças positivas em 74% e 78% dos casos, 

respectivamente, sendo que um dos aspectos que mais se destacou foi a procura/pedido por 

frutas.  Nestas questões, 26 e 22% respectivamente não observaram mudanças com relação ao 

lanche, seja porque o filho já possui uma alimentação saudável, porque leva lancheira e não 

realiza compra frequente na cantina, ou porque não houve nenhuma mudança por parte do 

aluno.  

Pouco mais da metade dos participantes (55%) considerou o resultado da avaliação 

nutricional como incentivo positivo na mudança de alguns hábitos relacionados à saúde. Por 

outro lado, 45% dos entrevistados não reportaram um resultado positivo das avaliações, pois 

consideram que não resultou em alguma mudança (37%, n=10) ou resultou em consequências 

negativas (8%, n=2), tais como descaso de outros profissionais em relação ao resultado (o 

médico pediatra indicou ao pai que este deveria desconsiderar a avaliação nutricional) ou 

repercussões emocionais de importância maior (a filha se nega a comer).  

Por fim, foram registrados uma série de comentários, críticas e sugestões que são de 

grande valia para aprimorar a implantação de projetos como estes em outras instituições 

educativas, tais como: dar continuidade ao trabalho, aumentar a frequência das intervenções, 

aumentar o contato com os pais, ter um catálogo de ações para promover saúde, incentivar o 

consumo de sementes, implantação de kit lanche, aumentar a variedade de frutas na cantina, 

inserir suco natural na cantina e ofertar lanches mais atrativos. 

Azeredo et al. (2014) também empregaram metodologia qualitativa (grupo focal) para 

avaliar a percepção dos pais/responsáveis em relação às atividades de educação nutricional 

(oficinas de preparação culinária com as crianças, “contação” de histórias que provocassem 

aprendizado nutricional, preparo de cardápios com as crianças, entre outras ações lúdicas) 

realizadas ao longo de cinco anos em uma creche da Universidade Federal Fluminense. Os 

autores destacaram que os pais referiram que o aprendizado com as ações educativas 

implementadas na rotina diária contribuiu para a criação de uma cultura alimentar de 

valorização dos alimentos e relação saudável com os mesmos. 

Fernandes et al. (2009), analisou o consumo alimentar de escolares por meio de 3 dias 

de registro alimentar e encontrou redução significativa (p = 0,013) no consumo de suco 

artificial após o período de 4 meses de intervenções educativas. 
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Após intervenções educativas realizadas durante 4 meses foram encontradas algumas 

mudanças significativas nos hábitos alimentares dos escolares avaliada por questionário de 

frequência alimentar aplicado antes e após o estudo. Nas escolas públicas, foi observado o 

aumento no consumo de sucos naturais no grupo feminino, assim como a aceitação por frutas 

tanto no sexo masculino e feminino e a redução na preferência por biscoitos e achocolatados 

em ambos os sexos. Já nas escolas privadas, foi encontrada uma redução de bolachas 

recheadas na lancheira dos meninos (GABRIEL et al., 2008). 
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Tabela 6. Resumo das respostas às questões aplicadas aos pais com base no método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). (N=27) 

 
1. Você pode comentar as mudanças observadas em relação ao consumo de alimentos considerados de baixa qualidade nutricional? 

CATEGORIA IC % DSC 

Mudanças 

positivas 

 

N = 21 (78%)  

Reduziu o consumo de miojo, 

maionese, salgadinho  

 

Reduziu o consumo de doces e 

bolachas  

 

Reduziu o consumo de 

refrigerante  

 

Reduziu o consumo de sal  

 

Conscientização  

 

Aumentou o consumo de 

alimentos saudáveis (fruta e 

verdura) 

  

15% 

 

 

11% 

 

 

11% 

 

 

4% 

 

11% 
 
 

26% 

“Com certeza, em casa não tem mais coisas que eu estava tentando cortar há anos. A gente ensinava o que era 

saudável, mas com a implantação do trabalho na escola ele(a) ficou mais atento, porque passou aprender da 

forma teórica o que era saudável ou não. Quando lançou o projeto cinco ao dia, foi que estourou o interesse 

dela(e) e ela(e) pensou, "olha eu tenho que começar a comer mais legumes e frutas". Agora ele já é mais 

seletivo, a questão do sal ela está revendo. Ele(a) não consome mais miojo, maionese quase não usa mais. 

Ele(a) diminuiu a bolacha recheada e cortou o refrigerante. Salgadinho e doce a gente cortou e aqui a cantina 

da escola também não tem. Ela(e) não gosta muito de frutas mas quando começam a vender mais frutas na 

escola, isso induz o seu filho a comer frutas. A preferência dele(a) é um lanche com alface, cenoura.” 

Não houve 

mudança 

 

N = 6 (22%) 

Já temos hábitos saudáveis  

 

Não houve mudança  

18% 

 

4% 

“Não houve mudanças. Em casa já é rotina comer frutas, arroz integral, pão integral. Refrigerante e macarrão 

instantâneo a gente não consome. Agora bala, doce, biscoito recheado e salgadinho ele gosta mas não come 

com tanta frequência.” 

2. Comente as mudanças observadas em relação ao consumo de alimentos que são recomendados para o consumo diário. 

Mudanças 

positivas 

 

N = 21 (78%) 

Aumentou consumo de fruta  

 

Consumo de suco natural  

 

Aumentou consumo de 

verdura  

 

Pão integral  

 

Comer colorido  

33% 

 

4% 

 

26% 

 

 

4% 

 

11% 

“Fruta ela(e) só comia banana, agora tem que ter pelo menos 2 ou 3 tipos diferentes. Quando eu arrumo o 

lanche ela(e) fala que tem que ter uma frutinha e começou a comer fruta com casca. Ele(a) tem mais vontade 

pelo suco natural. Ele(a) não comia nada verde, hoje ele(a) passou a pedir mais legumes, verduras e salada. 

Tem que ter cinco cores. Ela(e) não gostava muito do pão integral e agora come. Agora é fácil de mudar o 

hábito dele(a), não é algo que eu tenho que forçar, é natural, é aquela coisa do 5 ao dia. Tudo que vocês falam 

ele(a) guarda, e as nutricionistas tem falado de maneira lúdica.” 
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CATEGORIA IC % DSC 

Não houve 

mudança 

 

N = 6 (22%) 

Eles sempre comeram bem  

 

Não houve mudança  

11% 

 

11% 

“Não houve mudança, eles(as) sempre comeram bem.” 

3. Descreva as mudanças nos hábitos alimentares da família em decorrência da educação nutricional na escola. 

Mudanças 

positivas 

N = 18 (67%) 

Não compramos  mais 

refrigerante 

 

Consumimos mais salada 

 

Aprendizado/incentivo para a 

família  

 

Alimentação com mais cores 

 

Consumo de arroz integral 

 

Comemos mais frutas 

 

Retiramos bebidas das 

refeições 

4% 

 

 

11% 

 

33% 

 

 

4% 

 

7% 

 

4% 

 

4% 

“Agregou porque ele(a) veio trazer informações mais sólidas, mais profundas. Tudo que eles(as) aprendem na 

escola sempre ajuda e a gente aprende um com o outro. Eu mesmo passei a ter hábitos diferentes, mas 

influenciado por ela(e) porque se ele(a) não come, a gente também não vai fazer. Hoje a gente consome arroz 

integral.  Não compramos mais refrigerante em casa. Toda a família repensou consumir mais salada, mais 

fruta, aumentamos a variedade das cores dos alimentos pra ficar mais atrativo. Bebida na hora da alimentação 

foi um ponto primordial. A luta lá em casa pela alimentação é muito grande, então esse projeto veio pra 

abraçar a causa. Ainda tem muita coisa pra mudar, mas já melhorou.” 

 

Não houve 

mudança 

 

N = 9 (33%) 

Eu já passo na nutricionista  

 

Não houve mudança  

 

A gente já come saudável  

4% 

 

11% 

 

18% 

“Não houve mudança, a gente já come saudável em casa. Eu já passo na nutricionista.” 

4. Em relação à compra do lanche na cantina, você notou alguma mudança no interesse do seu filho aos alimentos ofertados? 

Mudanças 

positivas 

 

N = 20 (74%) 

Passou a gostar dos lanches  

 

Compra fruta na cantina 

 

Bala de algas 

 

Salgado de ricota/palmito  

 

Açaí  

30% 

 

22% 

 

4% 

 

11% 

 

7% 

“Ele(a) não gostava de comprar o alimento daqui, não aceitava porque não tem a carne mas hoje ele(a) aceita. 

Ele(a) começou a ver o que está na cantina como saudável, não como aquela coisa ruim que ninguém quer 

comer. Ela(e) compra fruta na cantina. Passou a gostar de sanduiche natural e gosta muito do açaí e da bala de 

algas. O que ela(e) pede na cantina, é aquela empada que é assada com palmito. Ela(e) gosta de pedir também 

aqueles saquinhos que tem castanha, amendoim e barra de cereal. Ele(a) mencionou de uma coisa nova, algo 

de brócolis e ricota e ela(e) come muito.”  

Não houve 

mudança 

N = 7 (26%) 

Não houve mudança  

 

Já leva o lanche de casa  

15% 

 

11% 

“Não houve mudança. Ela(e) é bem saudável e prefere levar o lanche de casa então vou no mercado, compro 

os produtos, eu faço o suco, o pão e mando.” 
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CATEGORIA IC % DSC 

5. Ao levar o lanche de casa, você notou alguma solicitação diferente por parte do seu filho? 

Mudanças 

positivas 

 

N = 21 (78%) 

Fruta  

 

Salada no lanche  

 

Suco natural  

 

Reduzir quantidade de lanche  

 

Pão integral  

42% 

 

11% 

 

11% 

 

7% 

 

7% 

“Ele(a) sempre pede fruta, mas começou pelo conceito da escola, porque a gente não mandava. Traz suco e 

não refrigerante. Ele(a) pede para colocar salada no lanche. Teve a mudança do pão, porque ela gosta daquele 

pão de leite mas criou consciência de comer pão integral. Não pode mais suco de caixinha e, assim, ele(a) quer 

tudo integral. Biscoito não tem mais, agora é cookie integral, biscoito integral e doce ele(a) cortou. Ele(a) 

escutou da pediatra e ele(a) falou que não era pra pôr bolacha recheada, ele(a) nem está pedindo mais esses 

toddynhos. Eu mandava um achocolatado, muita fruta, um bolinho e ele(a) pediu para reduzir porque ele(a) 

fala que não pode muita coisa no lanche.” 

 

Não houve 

mudança 

 

N = 6 (22%) 

Não houve mudança  22% “Não, não pede nada diferente.” 

6. Descreva as mudanças observadas decorrentes do resultado da avaliação nutricional. 

Mudanças 

positivas 

 

N = 15 (55%) 

Escolhas alimentares mais 

saudáveis  

 

Conscientizou sobre o cuidado 

com a saúde 

 

Atividade física 

22% 

 

 

18% 

 

 

15% 

“O resultado da avaliação nutricional interferiu nestas escolhas (alimentares). Ele(a) prefere comer o certo. 

Hoje ele(a) já não come tanto, daí ele(a) colocou mais frutas. A gente introduziu mais salada, colocamos ele(a) 

no futebol. A gente está cuidando com a alimentação dela(e), horário mais correto. Agora ele(a) tá indo pedalar 

comigo, se motivou a fazer atividade física após a avaliação. Inclusive nós já a(o) levamos para fazer exames. 

Eu acho que conscientizou ela(e), na questão da própria saúde e agora a motivação dele(a) é bem diferente. 

Além de nós pais conscientizarem, a escola também conscientizou então foi o reforço positivo. Tem sido muito 

importante e sabemos que é pra nossa saúde.” 

Impacto 

negativo 

 

N = 2 (8%) 

Atrapalhou psicologicamente 

 

Resultado vago 

4% 

 

4% 

“O que gerou o resultado deste teste, foi que ela ficou preocupada. Eu achei que isso atrapalhou ela 

psicologicamente porque ela se nega a comer. Eu acho ainda o resultado nutricional, um pouco vago, não 

entendi ainda o objetivo. Porque a escola tem que te ajudar a solucionar (o problema) também. Eu levei no 

pediatra (o resultado) e ele falou assim ‘ah desconsidera’.” 

 

Não houve 

mudança 

 

N= 10 (37%) 

Não houve mudança 

 

Teve uma avaliação positiva 

26% 

 

11% 

“Não houve mudança. Ela(e) tem uma avaliação positiva e vem mantendo o mesmo padrão de crescimento.”  

 

    

7. Você gostaria de deixar algum comentário adicional, crítica ou sugestão sobre as ações para promoção de hábitos alimentares saudáveis desenvolvidas pela 

escola? 

Comentário 

 

N = 8 (29%) 

É um trabalho muito 

importante 

 

A cantina é maravilhosa 

25% 

 

 

4% 

“Está mostrando pros pais onde está o erro e onde a gente pode melhorar. A cantina da escola é maravilhosa, 

porque não tem fritura, não tem refrigerante, isso já evita das crianças comerem errado. Eu acho muito 

importante porque é um meio da criança começar a ter um hábito saudável desde cedo. E vendo que a minha 

filha quer ser nutricionista é porque teve realmente impacto na vida dela.” 
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CATEGORIA IC % DSC 

Sugestão 

 

N = 17 (63%) 

Que continuem esse trabalho 

 

Aumentar a frequência das 

intervenções 

 

Aumentar contato com os pais 

 

Ter um catálogo de ações 

(para promover saúde) 

 

Incentivar consumo de 

sementes 

 

Kit lanche 

 

Aumentar variedade de frutas 

 

Suco natural 

 

Lanches mais atrativos 

22% 

 

7% 

 

 

7% 

 

4% 

 

 

4% 

 

 

4% 

 

7% 

 

4% 

 

4% 

“Que vocês continuem fazendo este trabalho todos os anos. Ter mais ações de saúde. Não precisa só uma 

semana pode ser todas as semanas do ano. Poderia ter palestras e aula prática para os pais. Na própria 

avaliação ter itens sugestivos de estilo de vida, como um catálogo de ações. Tem que intensificar isso (as 

entrevistas) pois eu acredito que conversar com vocês, profissionais, é muito importante. Seria legal a escola 

incentivar (o consumo) desse tipo de sementes (nozes e castanhas). Acho que seria a questão de colocar fruta 

na cantina, ter mais sucos naturais. Uma coisa que fizeram ano passado que eu gostei foi a compra do kit 

lanche, eu aderi e gostava porque sabia exatamente o que ele estava consumindo. Colocar mais frutas na 

cantina, suco natural e ofertar alguns lanches que sejam mais atrativos pra criançada.” 

Crítica 

 

N = 2 (8%) 

Cantina ainda deixa a desejar 

 

Avaliação nutricional vaga 

4% 

 

4% 

“Só essa parte da avaliação que acho que fica vago. Eu acho que a cantina ainda deixa muito a desejar porque 

são muitos alimentos com queijo.” 
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4.4.3 Análise do Discurso do Sujeito Coletivo: Avaliação da repercussão ações de 

intervenção em educação nutricional entre gestores, professores e 

cantineiras. 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados qualiquantitativos das entrevistas realizadas com os 

atores do ambiente escolar. Tendo em vista que foram elaborados questionários diferentes 

para gestor, professor e cantineira, visando avaliar a percepção de cada um deles na sua 

vivência dentro do ambiente escolar, vale destacar que das quatro perguntas descritas abaixo, 

a pergunta 2 foi realizada apenas no questionário/entrevista dos gestores e professores e a 

pergunta 4 foi realizada apenas com as cantineiras entrevistadas. 

Todos os atores do ambiente escolar relataram observar alguma mudança positiva no 

comportamento dos alunos em relação à alimentação saudável. Assim como no relato dos 

pais, um ponto que ganha destaque no discurso de todos os gestores, professores e cantineiras 

é o aumento no consumo de frutas. Uma segunda ideia central que ganhou destaque no relato 

dos mesmos, foi a melhora da qualidade dos alimentos trazidos na lancheira dos alunos.  

Em relação aos resultados das avaliações nutricionais, 83% dos entrevistados 

relataram mudanças positivas sendo que o maior destaque no discurso tanto dos gestores 

quanto dos professores foi a procura por ajuda profissional por parte dos pais para realizar 

acompanhamento no cuidado da saúde dos filhos. Além disso, houveram relatos de cuidados 

em relação a alimentação, prática de atividade física, entre outros.  Dois professores relataram 

que não obtiveram nenhum retorno sobre a reação dos pais sobre as avaliações e um gestor 

relatou insatisfação de alguns pais em relação à inconsistência do resultado nutricional 

quando passaram por avaliação médica.   

 Foram observadas poucas críticas (8%) em relação aos resultados do projeto como um 

todo. Entre elas pode-se destacar: a necessidade de projetos mais estruturados para o ensino 

fundamental 2 e ensino médio, assim como o relato de que os lanches ainda não são bem 

aceitos pela comunidade escolar. Com relação às sugestões, 72% dos profissionais 

contribuíram com ideias para melhorar e abranger o alcance do projeto realizado nas escolas. 

No discurso dos três grupos de profissionais entrevistados, destacou-se a sugestão de aumento 

na frequência das intervenções educativas na escola, totalizando 20% destes comentários. 

Além disso, se destaca no discurso dos gestores e professores a necessidade de abordar com 

os pais previamente ao início das atividades educativas, o conteúdo das intervenções para 

dessa forma ocorrer um reforço para adesão às atividades propostas também por parte da 
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família. Os demais (28%) realizaram comentários parabenizando a iniciativa e o 

desenvolvimento das ações educativas.  

 Com relação à aceitação dos alunos frente às mudanças realizadas na cantina, 86% das 

entrevistadas relataram que apesar de ocorrer uma resistência inicial à implementação de 

alimentos mais saudáveis na cantina, atualmente a maioria dos alunos já incorporaram as 

mudanças e as novas opções e inclusive solicitam quando algum produto (frutas, lanche 

natural) está em falta. Houve relato de que uma pequena parcela de alunos ainda não está 

satisfeita com as mudanças realizadas. 
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Tabela 7. Resumo das respostas às questões aplicadas aos gestores, professores e cantineiras com base no método do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC). (N=25) 

1. Descreva as mudanças observadas nas atitudes dos alunos em relação à alimentação. 

CATEGORIA IC % DSC 

Mudanças 

positivas 

 

N = 25 (100%) 

Conscientização/aprendizado 

 

Lancheira mais saudável 

 

Aumento do consumo de 

frutas 

 

 

Aumento do consumo de 

frutas 

 

Passaram a gostar da comida 

vegetariana 

 

 

 

Lancheira mais saudável 

 

Aumento do consumo de 

frutas 

8% 

 

16% 

 

12% 

 

 

 

24% 

 

 

4% 

 

 

 

 

16% 

 

20% 

GESTOR: “A gente observa na própria lancheira dos alunos que as crianças começaram a trazer um lanche 

mais saudável, a trazer frutas, menos suco, menos refrigerante. Os alunos reconheceram que aquilo que eles 

estavam comendo era ruim, isso foi muito interessante porque o primeiro passo é a conscientização. 

Recentemente tivemos a ouvidoria um dos pedidos dos alunos é que tenha mais fruta. Hoje muitos alunos vão 

na cantina procurar fruta.” 

 

 

 

CANTINEIRA: “As crianças que não tinham o hábito de comer frutas, passaram a comer. Houve bastante 

procura de fruta, lanche integrais. Eles tem a concepção que comida vegetariana é uma coisa ruim, mas eles 

começaram a experimentar e viram que não é nada disso, eles gostaram.” 

 

 

 

 

 

PROFESSOR: “A mais importante, foi a mudança do que traz na lancheira. Eles começaram a trazer mais 

frutas. Depois que acaba aquela semana, eles continuam trazendo as frutas eu percebo que tem um efeito 

positivo sobre eles. Mesmo salgadinho e bolachas passaram a ser na maioria integrais e eles deixaram de tomar 

refrigerante e incluíram suco na dieta deles.” 

2. Na sua percepção, qual foi a reação dos pais ao receber o resultado da avaliação nutricional? 

Mudanças 

positivas 

 

N = 15 (83%) 

Conscientização/busca por 

orientação profissional 

 

Gostam do projeto 

 

Cuidado da escola com a 

saúde dos alunos 

 

 

Mudança na alimentação 

 

Esperam o projeto 

 

28% 

 

 

11% 

 

5,5% 

 

 

 

11% 

 

11% 

 

GESTOR: “Os pais viram isso como uma iniciativa positiva. Eles viram a importância que a escola deu na 

questão da saúde. Alguns pais ficaram assustados, preocupados com a saúde dos filhos deles. Comentam que 

procuram médico, nutricionista e tal, através desses resultados. Muitos dos alunos maiores a gente viu que se 

empenharam. Acho que isso é muito bacana porque já vai construindo uma consciência. Os pais já ficam 

esperando [o resultado], acredito que a gente esta criando uma cultura.” 

 

 

 

 

PROFESSOR: “Eles ficaram satisfeitos, gostam da avaliação e hoje eles esperam essa avaliação. Tem uns pais 

preocupados em pôr em atividade física, em melhorar a lancheira. Muitos ficaram surpresos e já foram 

procurar médico pra ver se não tem colesterol, diabetes, qualquer coisa. Houve aqui o caso de uma menina que 

estava abaixo da média da altura e muito magrinha, e a mãe já foi procurar já entrou com tratamento e ficaram 
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CATEGORIA IC % DSC 

 Busca por orientação 

profissional 

 

Iniciou atividade física 

 

11% 

 

 

5,5% 

 contentes por a escola oferecer isso.” 

 

Impacto 

negativo 

 

N = 3 (17%) 

Resultado incoerente 

 

Não tive retorno 

5,5% 

 

11,5% 

GESTOR: “Outros (pais) reclamaram porque foram ao pediatra e não bateu com a nossa informação.” 

 

PROFESSOR: “Eu não tive retorno disso daí, até mesmo na reunião de pais.” 

3. Você gostaria de deixar algum comentário adicional, crítica ou sugestão sobre as ações para promoção de hábitos alimentares saudáveis desenvolvidas pela escola? 

Comentário 

 

N = 5 (20%) 

Excelente 

 

 

 

4% 

 

 

4% 

 

 

12% 

GESTOR: “A cantina saudável, toda essa estrutura montada pra nós é excelente. Com isso, a gente cria cultura 

em nossa comunidade, com nossos pais, com os nossos alunos.” 

 

CANTINEIRA: “Acho que esse trabalho que vocês fazem ta excelente.”  

 

PROFESSOR: “Eu acho que essa é nossa filosofia, você não pode olhar o aluno só na questão acadêmica, eu 

acho que aí vai entrar na questão do físico, do emocional, do espiritual. A gente [professor] está incentivando 

mais na sala, coisa que a gente não tinha essa preocupação antes. Tem mudado o hábito, até mesmo de 

funcionário e professor.” 

Crítica 

 

N = 2 (8%) 

Melhorar projetos para o 

ensino médio 

 

Os alunos não gostam dos 

lanches 

4% 

 

 

4% 

GESTOR: “O nível 1 muito bom, bem direcionado, bem prático, bem lúdico mas o nível 2 está aquém”. 

 

 

PROFESSOR: “Eles não gostam muito dos lanches da cantina.” 

 

Sugestão 

 

N = 18 (72%) 

Aumentar frequência das 

intervenções 

 

Abordar conteúdos com os 

pais 

 

Oferecer projetos de saúde 

para funcionários 

 

Educação nutricional como 

parte da grade curricular 

 

Reduzir doces e refinados 

oferecidos 

 

 

7% 

 

 

7% 

 

 

4% 

 

 

4% 

 

 

4% 

 

 

 

GESTOR: Eu acho interessante no primeiro dia de aula, uma reunião com os pais. Ter uma preparação com 

eles antes de abordar o projeto com as crianças porque o fundamental 1 vai acabar dependendo dos pais pra 

colocar em prática. Eu penso que deveria ser parte da grade curricular, em virtude de que o desenvolvimento 

acadêmico da criança passa necessariamente pelo tipo de alimentação que ele recebe. Também gostaria de um 

dia oferecermos (esses projetos) para os nosso docentes, para toda equipe administrativa de funcionários. 

Continuar diminuindo a quantidade de doces oferecidos, deixar de lado os refinados, incentiva-los cada vez 

mais a frutas. 
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 Aumentar frequência das 

intervenções 

 

Divulgação valor nutricional 

lanches 

 

Oferecer mais frutas 

 

Reduzir queijos 

 

Danoninho caseiro 

 

 

Abordar conteúdos com os 

pais 

 

Aumentar frequência das 

intervenções 

 

Preços mais acessíveis 

8% 

 

 

4% 

 

 

4% 

 

4% 

 

4% 

 

 

7% 

 

 

7% 

 

 

4% 

 

CANTINEIRA: Eu gostaria que continuasse com frequência porque se passa muito tempo eles acabam 

deixando para lá. Eu gostaria que fosse mais divulgado na escola o valor nutricional do lanche de uma forma 

mais profunda. Tem que comprar mais fruta, porque eles procuram muito. Que possa trocar o queijo, que o 

queijo a gente sabe também que é um pouquinho prejudicial à saúde. Eu não sei se pode fazer sabe aquele 

Danoninho caseiro? Eu pensei no Danoninho que venderia muito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR: A sugestão seria do preço, deixar mais accessível. Tinha que haver uma forma de melhor 

conscientização com os pais, uma palestra no início do ano explicando este projeto ou até mesmo nós 

professores estarmos com o material pra ser falado na reunião. Eu acho que ter um calendário pros pais 

saberem como vai ser e mobilizar de uma maneira maior. 

4. Na sua opinião, qual foi a reação dos alunos frente as mudanças realizadas na cantina. 

Mudanças 

positivas 

 

N = 6 (86%) 

Reclamaram no começo mas 

estão aderindo 

 

Pedem quando não tem 

57% 

 

 

29% 

No começo teve bastante dificuldade, principalmente com esses salgados integrais, com frutas. Mas nós 

começamos a oferecer e aos poucos eles estão aderindo. Depois que eles provam aí eles começam a pedir. As 

frutas, o lanche natural eles me cobram quando não tem. 

Não houve 

mudança 

 

N = 1 (14%) 

Insatisfação 14% A pequena maioria não ficou satisfeita porque tem uns que querem lanche branco porque eles estão 

acostumados. 
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Em estudo/questionário realizado com pais e atores do ambiente escolar sobre a 

importância do envolvimento da escola no desenvolvimento de um estilo de vida saudável, 

94% dos entrevistados responderam que deveria haver uma maior ênfase dentro da escola no 

ensino de uma alimentação balanceada e na promoção de atividade física (SAHOTA et al., 

2001). 

A literatura comprova que, estudos com maior frequência das intervenções, obtiveram 

resultados mais efetivos no que diz respeito a adesão às atividades, resultados na 

antropometria e conhecimento em alimentação saudável (DEMINICE et al., 2007; JIANG et 

al., 2007; KAIN et al., 2008; MARTÍNEZ et al., 2015). 

Fernandes et al. (2009) destacam a necessidade de programas abrangentes que além da 

realização de intervenções com escolares, envolvam pais, professores e cantineiros por 

períodos de tempo prolongados e contínuos para que desta forma os resultados sejam efetivos.  

Entre as limitações do presente trabalho está o fato de que não foi feita realizado um 

grupo controle que não passou por nenhum tipo de intervenção. Tampouco foi realizada a 

avaliação do conhecimento dos alunos antes do período de intervenções. Destaca-se ainda a 

importância de se aumentar a frequência das intervenções, bem como a associação com 

estímulo à prática de atividades físicas. 

Entre os pontos fortes do presente trabalho estão o seu componente inovador no que 

diz respeito ao atendimento às especificidades da rede adventista de ensino, o longo período 

das intervenções educativas e à amplitude das ações simultâneas de intervenção realizada nas 

diferentes esferas do ambiente escolar, incluindo educação nutricional estruturada por equipe 

multidisciplinar utilizando variados recursos didático-pedagógicos e voltada aos alunos e seus 

pais, múltiplas intervenções na cantina escolar e avaliação do estado nutricional com 

devolutiva e orientação aos pais. A avaliação do conhecimento dos alunos participantes dos 

quatro anos de intervenções permitiu constatar que o trabalho educativo foi bem sucedido, 

com assimilação dos conteúdos abordados. O método qualitativo do discurso do sujeito 

coletivo apresentou-se como ferramenta útil para avaliar percepções e significados resultantes 

do trabalho educativo realizado. 

Espera-se que o presente trabalho sirva como referencial teórico e prático para a 

produção de um protocolo de trabalho padronizado a ser realizado futuramente na rede 

adventista nacional incentivando a implementação de programas de promoção de hábitos 

alimentares saudáveis. 
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5 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os objetivos da pesquisa, conclui-se que: 

 

(1) Foi possível realizar o relato detalhado da experiência vivenciada durante as ações 

educativas. Os materiais deste registro servirão de base para futuras intervenções na 

rede adventista de educação; 

(2) Não houve resultado significativo na evolução da composição corporal dos alunos 

avaliados que acompanharam os 4 anos de intervenções; 

(3) Os alunos que acompanharam os 4 anos de intervenções educativas, obtiveram um alto 

percentual de acertos (acima de 74%) no questionário de conhecimento em 

alimentação saudável. Através da análise qualitativa os pais escolar relataram que foi 

possível perceber um impacto positivo sobre o conhecimento alimentar dos alunos; 

(4) A repercussão das ações conforme a percepção dos pais e atores do ambiente escolar 

(gestores, professores, cantineiros) descritas através do DSC revelaram efeitos 

positivos sobre o comportamento alimentar dos alunos. 

(5) As mudanças de comportamento alimentar são percebidas antes que diferenças 

significativas na evolução do estado nutricional possam ser mensuráveis. 

 

Além dessas, existem outras considerações que avaliamos serem importantes ao 

concluir este trabalho. São elas: 

 

 Estratégias educativas em educação nutricional no ambiente escolar da rede adventista 

de ensino devem: 

o Constituir iniciativa que tenha o apoio e suporte das esferas superiores da 

administração escolar, desde o Departamento de Educação e Presidência da 

Associação. 

o Ser planejadas, executadas e avaliadas por equipe multiprofissional que incluía 

o nutricionista, educadores, gestores, cantineiros entre outros atores do 

ambiente escolar. 

o Ser baseadas em referenciais teóricos com respaldo científico. 

o Incluir tanto os alunos quanto os seus pais/responsáveis. 

o Empregar recursos pedagógicos adequados e em sintonia com a filosofia 

adventista de saúde e educação. 
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o Incluir ações de intervenção sobre a cantina escolar baseadas em 

recomendações nacionais vigentes como recurso educativo, num trabalho 

integrado com atores do ambiente escolar (gestores, professores, cantineiros, 

entre outros). 

o Incluir avaliação do estado nutricional dos escolares com devolutiva e 

orientação aos pais/responsáveis. 

o Associar incentivo à prática de atividade física para favorecer mudanças no 

estado nutricional de escolares, com vistas à redução da prevalência de 

sobrepeso e obesidade. 

 Estratégias educativas em educação nutricional no ambiente escolar podem contribuir 

com: 

o O conhecimento dos alunos sobre alimentação saudável. 

o Mudanças positivas de hábitos alimentares dos escolares. 

o Mudanças positivas dos hábitos alimentares da família. 

 Intervenções em cantina escolar que envolvem o treinamento de cantineiras, mudança 

de cardápio, associada com intervenções em educação nutricional voltadas às crianças 

e seus pais podem ser praticadas sem prejuízo na receita da cantina. 

 A prestação de serviço de avaliação do estado nutricional por parte da escola pode 

contribuir como incentivo para os pais no cuidado e atenção nos hábitos alimentares e 

estilo de vida de seus filhos. 

 O discurso do sujeito coletivo pode ser uma ferramenta útil para avaliar intervenções 

de educação nutricional no ambiente escolar, sob a ótica dos pais dos alunos e atores 

do ambiente escolar. 

 Modificações no estado nutricional requerem intervenções intensivas de médio e longo 

prazo e frequência adequada que envolvam ações de educação nutricional voltadas aos 

pais, filhos, associadas com orientações e estímulo à prática de atividade física. 
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APÊNDICE 1 – Projeto “Siga as cores” 

 

 

TEMA: Siga as cores 

INTERDICIPLINARIDADE: Ciências, biologia, religião, educação física, química, artes.   

DURAÇÃO DO PROJETO: 1 semana   

OBJETIVO: Compreender que a alimentação deve ser variada, porém cada grupo de 

alimentos deve ser consumido em quantidades adequadas. 

RECURSOS AUDIOVISUAIS: Banner com semáforo “Siga as cores”, dinâmica com 

alimentos nas cores do semáforo, mural com semáforo grande e cada dia incluir desenho ou 

fotos de cada grupo de alimentos apresentado.   

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Produção de texto, aula de educação física dirigida 

ao tema da semana, atividades artísticas, pesquisas, leituras e culinária saudável. 

 

SEGUNDA   

É bem estabelecido que diferentes alimentos contribuem com diferentes nutrientes o que, 

potencialmente, enriquece o dia alimentar de cada pessoa.  É importante saber escolher tendo 

por lema a ideia de que podemos consumir todos os grupos de alimentos, desde que na hora e 

na quantidade corretas.   

Então, como é feita essa classificação de alimento por grupo? Eles são divididos de acordo 

com as suas propriedades nutricionais em termos quantitativos e qualitativos no que concerne 

os teores de proteína, sal, açúcar e gordura. É importante saber isso para ajudar as crianças e 

os jovens a fazer uma escolha alimentar adequada.   

Conforme mencionado anteriormente não se pode afirmar que há “maus alimentos”, mas há 

sem dúvida alimentos que, pelas suas características nutricionais, não podem ser promovidos. 

Tendo em conta as especificidades do desenvolvimento físico, intelectual e emocional das 

crianças e dos adolescentes, o fácil acesso a alimentos que, pelas suas características, são 

indutores ou facilitadores da obesidade, deve ser dificultado ou mesmo evitado (Baptista, 

2006).   

Para entender um pouco melhor, precisamos saber que assim como no transito existem leis 

para que tudo funcione bem, nosso corpo também possui leis para que tenhamos saúde e 

qualidade de vida. Então assim como nas leis de trânsito existe o semáforo, que indica quando 

devemos ir, ter cuidado e parar, também existe um semáforo para alimentação. Esta semana 
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vamos aprender como SEGUIR AS CORES deste semáforo para ter uma alimentação mais 

saudável.   

 

TERÇA   

Verde: consumi-los, diariamente, para nosso crescimento e saúde.   

Frutas Sucos naturais sem adição de açúcar Legumes Cereais integrais (pão, arroz, massa, 

granola, aveia, etc.) Água  

- Por que esta categorização? Os alimentos classificados na cor verde são caracterizados por:   

• Baixo teor de açúcares, sobretudo adicionados e de absorção rápida; • Reduzido teor de 

gorduras (lipídios), sobretudo saturadas; • Elevado teor de fibras e de antioxidantes; • 

Reduzido teor de sal.   

 

QUARTA   

Amarelo: podem ser consumidos mais do que uma vez por semana (manteiga, ovos, cereais) 

ou diariamente (carne ou peixe) MAS com moderação.   

Iogurte (natural ou aromatizado), leite (sem adição de açúcar), queijo branco Cereais e 

tubérculos (arroz branco, pão branco, batata, inhame, mandioca, etc) Leguminosas (feijão, 

grão de bico, lentilha, etc) Oleaginosas (castanha, nozes, etc) Ovos Carne magras Peixe  

- Os alimentos classificados na cor amarela são caracterizados por:   

• Teor de gorduras (lípidos), sobretudo saturadas, em particular nos alimentos de origem 

animal; • Teor de açúcares simples (refinados) significativo, principalmente nos cereais do 

desjejum, mesmo os mais equilibrados; • Teor razoável de sódio.   

 

QUINTA   

Vermelho: São proibidos diariamente, devendo apenas ser consumidos em  situações de festa 

ou de vez em quando ao fim-de-semana.   

Sucos artificiais e refrigerantes Sobremesas (pudim, mousse etc.) Queijo gorduroso, 

embutidos Batatas fritas e outras frituras Pastéis de massa folhada etc. Natas, maionese, 

ketchup Bombons, chocolate em barra, açúcar, balas, bolachas, biscoitos, bolos com recheio e 

cobertura.   

- Os alimentos classificados na cor vermelha são caracterizados por:   

• Elevado teor de gorduras (lípidos), sobretudo saturadas e/ou de adição; • Reduzido ou 

mesmo nulo teor de fibras; • Excessivo teor de sal; • Existência em doses elevadas de corantes 

e conservantes; • Presença de adoçantes em doses significativas.   
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SEXTA   

Os professores devem trabalhar com os alunos neste dia, quantidade a ser consumida. Por 

mais que um alimento seja da categoria verde e deva ser consumido diariamente, não deve ser 

consumido em quantidades exageradas, pois até o que é bom, pode ser prejudicial quando em 

excesso. O aluno deve ter consciência de que no momento de escolher, além de consumir os 

alimentos mais saudáveis deve consumir as quantidades adequadas. Abaixo, seguem 

propostas de uma intervenção prática para finalizar a semana da saúde. A escola deve escolher 

a opção que esteja mais adequada às suas possibilidades e fazê-lo de forma que todos os 

alunos que participaram da semana da saúde disfrutem dessa experiência prática.    

 

- Café da manhã saudável: realizar um desjejum para os alunos com os alimentos divididos 

pelas cores do semáforo (as mesas devem ser cobertas com toalhas feitas de TNT nas cores do 

semáforo e cada grupo disposto na sua devida cor). Os alunos devem montar seu café da 

manhã segundo orientação dos professores. Sugestão de cardápio (sendo verde à vontade, 

amarelo duas ou três opções e vermelho uma porção): quatro variedades de frutas da estação, 

suco de frutas natural sem açúcar, granola ou aveia, pão integral, queijo minas, leite de soja, 

leite desnatado, pão francês, castanhas, patê de soja ou de cenoura ou de azeitona (todos sem 

maionese!), geleia, bolo, pão de queijo, biscoito.  

  

- Sanduiche saudável: preparar sanduiche saudável com os alunos, onde os ingredientes 

estejam divididos pelas cores do semáforo (as mesas devem ser cobertas com toalhas feitas de 

TNT nas cores do semáforo e cada grupo disposto na sua devida cor). Os alunos devem 

montar seu lanche segundo orientação dos professores. Sugestão de cardápio: alface, tomate, 

cenoura ralada, cebola, suco de fruta natural sem açúcar, patê de soja ou de cenoura ou de 

azeitona (todos sem maionese!), pão integral ou pão francês, queijo branco, queijo prato.     
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APÊNDICE 2 – Projeto “Meu prato saudável” 

 

 

TEMA: Meu Prato Saudável 

INTERDICIPLINARIDADE: Ciências, biologia, religião, educação física, química, artes, 

inglês, espanhol. 

DURAÇÃO DO PROJETO: 1 semana 

OBJETIVO: Identificar os diferentes grupos alimentares e conhecer as suas porções por 

refeição. 

RECURSOS AUDIOVISUAIS: Banner “Meu prato saudável”, Painel para montagem do 

prato saudável, Painel para montagem do cardápio de um dia. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Produção de texto, aula de educação física dirigida 

ao tema da semana, atividades artísticas, pesquisas, leituras, culinária saudável, oito dicas de 

refeições saudáveis e divertidas (2 por dia) 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA ATIVIDADES DA SEMANA 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lançamento tarefa 
desenvolvendo hábitos 
saudáveis 

Correção tarefa 
hábitos 
saudáveis 

Correção tarefa 
hábitos 
saudáveis 

Correção tarefa 
hábitos 
saudáveis 

Correção tarefa 
hábitos 
saudáveis 

 Desenvolver 
dicas 1 e 2 

Desenvolver 
dicas 3 e 4 

Desenvolver 
dicas 5 e 6  

Desenvolver 
dicas 7 e 8 

Trabalhar grupo frutas: 
identificar os alimentos 
que fazem parte deste 
grupo e enfatizar as 
recomendações contidas 
no banner. 

Trabalhar grupo 
cereais: 
identificar os 
alimentos que 
fazem parte 
deste grupo e 
enfatizar as 
recomendações 
contidas no 
banner. 

Trabalhar grupo 
proteínas: 
identificar os 
alimentos que 
fazem parte 
deste grupo e 
enfatizar as 
recomendações 
contidas no 
banner. 

Trabalhar grupo 
laticínios: 
identificar os 
alimentos que 
fazem parte 
deste grupo e 
enfatizar as 
recomendações 
contidas no 
banner. 

Trabalhar grupo 
verduras: 
identificar os 
alimentos que 
fazem parte 
deste grupo e 
enfatizar as 
recomendações 
contidas no 
banner. 

 

 

 

 

 

“Uma alimentação saudável para um crescimento feliz” 
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A vida começa com a alimentação, e esta desempenha uma influência determinante no 

desenvolvimento emocional, mental, físico e social de cada um. 

 

Os alimentos contêm substâncias químicas denominadas nutrientes e estes são de 

extrema importância para a realização das funções vitais do organismo. Ao ingerir alimentos 

estamos aportando substâncias ao nosso corpo que vão: 

 

 Ajudar o nosso corpo a manter-se vivo e saudável; 

 Fornecer energia e nutrientes necessários ao bom funcionamento do organismo; 

 Contribuir para o adequado crescimento e desenvolvimento das crianças e 
adolescentes; 

 Ajudar na prevenção de certas doenças (ex.: obesidade, doenças cardiovasculares, 
diabetes, etc.). 

 

A alimentação é um processo de seleção de alimentos, fruto das preferências, das 

disponibilidades e da aprendizagem de cada indivíduo, processo esse que lhe permite escolher 

e distribuir as refeições ao longo do dia, de acordo com os seus hábitos e condições pessoais. 

De fato, o ato de comer, para além de satisfazer necessidades biológicas e energéticas vitais, é 

também fonte de prazer, de socialização e de transmissão de cultura. 

 

É hoje consensual que a alimentação é um fator determinante da saúde, e que 

excessos, carências e desequilíbrios influenciam a qualidade e a duração de vida de indivíduos 

e populações. “Somos o que comemos” ou “Somos em adulto um reflexo do que fomos 

fazendo durante o crescimento” como provérbio antigo traduz bem este fato. É importante 

“saber comer”, ou seja, saber escolher os alimentos de forma correta e em quantidade 

adequada às necessidades diárias, ao longo das diferentes fases da vida. 

 

Como podemos escolher os alimentos para crescer de forma saudável? 

 

Frutas e verduras: estes grupos devem ser valorizados pela sua riqueza em vitaminas e 

minerais essenciais e fibras.  

 

Leite e produtos derivados: é importante para o consumo adequado de cálcio na dieta das 

crianças e dos jovens para suprir as necessidades dos ossos em crescimento. 

 

Carne, peixe, ovos, leguminosas, castanhas e nozes: Fonte de proteína justificando o seu 

consumo em quantidades moderadas mas suficientes para suprir as necessidades das crianças 

e dos jovens em ferro e proteína para o desenvolvimento celular. 

 

Pão, cereais, arroz e massa: fontes privilegiadas de energia. É muito importante consumir 

neste grupo alimentos integrais. 

 

Que diferença faz se prestarem atenção aos diferentes alimentos que comem? 

 

Irá contribuir para o suprimento de todos os nutrientes que as crianças e os jovens necessitam. 

Por exemplo, a incorporação de alimentos de todos os grupos do MEU PRATO, garante ao 

organismo todos os nutrientes e energia de que necessita para o seu crescimento, 

desenvolvimento e manutenção do estado geral de saúde. 

Que diferença faz se prestarem atenção às quantidades de alimentos que comem? 
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Irá contribuir para que se obtenha o suficiente, e não excesso, de alimentos específicos. 

 
 

Como podemos distribuir estes alimentos nas refeições diárias? 

 

O programa americano MEU PRATO ensina de forma didática e criativa a distribuição destes 

alimentos e quantidades recomendadas.  

 

 
 

8 DICAS PARA FAZER AS REFEIÇÕES SAUDÁVEIS MAIS DIVERTIDAS  

 

Fazer escolhas alimentares para um estilo de vida mais saudável pode ser tão simples quanto 

seguir essas 8 dicas. Use as ideias desta lista para balancear as calorias escolhendo os 

alimentos que devem ser consumidos com maior frequência e cortando/reduzindo os 

alimentos que devem ser consumidos com menor frequência.  

 

 

1 Alimentos para comer com mais frequência: coma mais vegetais, frutas, cereais integrais, 

e leite e derivados desnatados. Estes alimentos possuem os nutrientes que você precisa para a 

saúde – incluindo potássio, cálcio, vit D e fibra. Tenha eles como base para refeições e 

lanches.  

 

2 Tome água no lugar de bebidas açucaradas: A água é fundamental para o funcionamento 

de órgãos vitais e não deve ser substituída por outro tipo de bebida. Evitar as bebidas 

açucaradas irá contribuir para diminuir o consumo de calorias em excesso. 

 

3 Faça metade de seu prato frutas e vegetais: escolha vegetais de cores variadas e atrativas 

em suas refeições. Adicione frutas como parte principal das refeições ou como sobremesa.  

 

4 Alimentos para comer com menor frequência: retire os alimentos que possuem 

quantidades elevadas de gordura saturada, açúcar e sal. Estes incluem bolos, biscoitos, 

sorvetes, balas, bebidas açucaradas, pizza, carnes gordurosas. Utilize estes alimentos 

ocasionalmente e não diariamente.  

 

5 Consuma mais cereais integrais: Substitua um produto refinado por um integral – como 

pão integral no lugar de pão branco ou arroz integral no lugar de arroz branco. 
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6 Ser fisicamente ativo: Ser fisicamente ativo também contribui para um controle de peso 

adequado e na prevenção de várias doenças crônicas. 

 

7 Desfrute do seu alimento mas coma menos: tire tempo para desfrutar seu alimento 

enquanto você come. Comer muito rápido ou quando a sua atenção esta em outro lugar, fará 

com que você consuma muitas calorias. Preste atenção aos sinais de fome e saciedade antes, 

durante e depois das refeições. Use estes sinais para reconhecer/saber quando comer e quando 

está satisfeito. 

 

8 Evite porções grandes/exageradas: use pratos, copos e tijelas menores. Quando for comer 

fora, escolha as porções de menor tamanho, divida uma porção com alguém ou leve para casa 

parte da sua refeição.  

 

 

ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TEMAS 

 

Desenvolvendo Hábitos Saudáveis: relacionado às 8 dicas. 

 

Apresentar um programa semanal de pontuação onde cada aluno deverá levar esta tabela 

para casa e preencher a pontuação dos hábitos que estão sendo incorporados. Cada dia 

possui uma meta de pontuação. Sugerimos algum brinde ou pontuação em alguma matéria 

específica para quem completar a tarefa semanal. O importante é a participação e não a 

quantidade de pontos alcançados. Estimule o aluno diariamente através da orientação de 

cada dica e sugerindo estratégias para que as metas sejam alcançadas. No espaço da 

assinatura, o responsável, professor de educação física, cantineira, professor de sala de 

aula, podem assinar garantindo que o aluno cumpriu com o requisito e possibilitando dessa 

forma uma interação com os que estão ao seu redor. O aluno poderá ter mais de uma 

assinatura por dia já que cada dia inclui diferentes atividades. 
 

 

 

 

- Atividade Física: 2 pontos por cada 15 min de atividade física (máximo 8 pontos). 

 

- Frutas e vegetais: 3 pontos para cada dia que consumir 5 porções ou mais. 

 

- Comer cereais integrais: 3 pontos para cada dia que fizer pelo menos 3 substituições de 

refinados para integrais. 

 

- Diminuir a frequência de alimentos prejudiciais: 4 pontos para cada dia que conseguir 

retirar os alimentos que possuem quantidades elevadas de gordura saturada, açúcar e sal. 

 

- Consumo de água: 3 pontos para cada dia que consumir pelo menos 8 copos de água. 
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Montando Cardápio diário: Relacionado ao MEU PRATO 

 

 

 

Montar com a classe os grupos que devem estar presentes em cada refeição. Após classificar 

o grupo de cada refeição, peça para a classe dar exemplos práticos de alimentos específicos 

de cada grupo que seriam mais adequados para determinada refeição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Café da manhã: Laticínios, fruta, proteína, cereal. 

Almoço: Cereal, proteína, vegetal, fruta. 

Jantar: Vegetal ou fruta, proteína ou laticínio, cereal. 
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Montando Cardápio diário: Relacionado ao MEU PRATO 

 

 

 

Montar MEU PRATO incluindo os alimentos específicos de cada grupo. Ao finalizar, cada 

grupo irá conter a quantidade de alimento que deve ser consumida dentro de cada grupo. 

Faça com que os alunos montem mais de uma vez para fixar o conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO QUANTIDADE VARIEDADE 

Frutas 2 Maçã, melão, banana, laranja, 
uva, melancia, abacate, etc. 

Verduras 3 Alface, tomate, abobrinha, 
beterraba, agrião, escarola, 

brócolis, espinafre, etc. 

Cereais 6 ou 7 Arroz, pão, macarrão, aveia, 
trigo, farinhas. 

Proteínas 2 Carnes bovinas, de frango e 
peixe, os ovos, feijão, grão-

de-bico, lentilha, soja e 
ervilha, castanhas. 

Laticínios 2 Requeijão, todos os tipos de 
queijo, leite e iogurtes. 
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APÊNDICE 3 – Projeto “5 ao dia” 

 

 

TEMA: 5 ao dia 

INTERDICIPLINARIDADE: Ciências, biologia, religião, química, artes, inglês, português 

e matemática. 

DURAÇÃO DO PROJETO: 1 semana 

OBJETIVO: Promover o consumo diário de pelo menos cinco porções de frutas, legumes e 

verduras de cores variadas para prevenção doenças crônicas. 

RECURSOS AUDIOVISUAIS: Banner “Cinco ao dia”, Avental “5 ao dia”, Álbum de 

adesivos “Colecione saúde”, Concurso “Mini-chef”. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Produção de texto, aula de educação física dirigida 

ao tema da semana, atividades artísticas, pesquisas, leituras e culinária saudável. 

 

 

PROGRAMA 5 AO DIA 

 Porque comer frutas legumes e verduras? 
 

Melhorar a qualidade de vida é o principal objetivo das estratégias de promoção da saúde desenvolvidas 

em todo o mundo. Um desafio importante na atualidade é buscar reverter o aumento acelerado do número de 

casos de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente a obesidade, as doenças cardiovasculares, o 

diabetes mellitus e o câncer. 

A alimentação é um dos pontos chaves que determinam nosso estado de saúde. Por isso foi adotado um 

programa de incentivo do consumo de FLV. O aumento do consumo desses alimentos traz impactos 

positivos sobre a saúde porque: contribui para a diminuição do consumo de alimentos ricos 

em gordura e açúcar, fornece vitaminas, minerais e fibras necessários para o pleno 

funcionamento do organismo e contribui para o controle do peso. 
 

 Aprenda o que é uma porção: 
 

De modo geral, uma porção equivale à: 

- 60 a 70g de frutas ou legumes; 

- 150ml de suco de frutas ou de legumes; 

- 1 colher de sopa de frutas secas; 

- 1 pires de salada. 

 

Segue tabela abaixo com exemplificação de porções dos alimentos descritos acima. 

 
Frutas e Hortaliças  Quantidade 

Frutas frescas 

Abacate ½ unidade 

Abacaxi 1 fatia grossa 

Ameixa 2 unidades 

Amora 10 unidades 

Banana 1 unidade 

Caqui 1 unidade 
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Cereja 10 unidades 

Damasco 3 unidades 

Figo 2 unidades 

Framboesa 10 unidades 

Goiaba 1 unidade 

Kiwi 1 unidade 

Laranja 1 unidade 

Lichia 6 unidades 

Maçã 1 unidade 

Manga ½ unidade 

Maracujá 5 unidades 

Melancia 1 fatia pequena 

Melão 1 fatia média 

Mexerica 2 unidades 

Morango 7 unidades 

Nectarina 1 unidade 

Papaia ½ unidade 

Pera 1 unidade 

Pêssego 1 unidade 

Tangerina 1 unidade 

Uva 10 unidades 

Sucos Naturais (sem adição de açúcar) 

Suco de frutas 150ml 

Suco de hortaliças 150ml 

Vitaminas de frutas 150ml 

Hortaliças frescas 

Abobrinha ½ unidade 

Acelga 4 folhas médias 

Alcachofra 2 fundos 

Alface 1 pires 

Alho-poró 1 unidade somente a parte branca 

Aspargo 5 unidades 

Berinjela ½ unidade média 

Beterraba cozida 7 fatias 

Brócolis 2 buquês 

Brotos de feijão 2 colheres de sopa 

Cebola ½ unidade 

Cebolinha 6 unidades 

Cenoura 1 unidade pequena 

Couve-de-bruxelas 6 unidades 

Couve-flor 5 buquês 

Couve-manteiga 4 colheres de sopa 

Ervilha 3 colheres de sopa 

Ervilha-torta 1 colher de sopa 

Espinafre 1 pires 

Feijão-carioca 2 colheres de sopa 

Feijão-fradinho 2 colheres de sopa 

Feijão-roxinho 2 colheres de sopa 

Milho verde 1 espiga 

Pepino ½ unidade média 

Pimentão ½ unidade 

Quiabo 10 unidades 
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Rabanete ½ unidade pequena 

Repolho 2 colheres de sopa 

Salsão 2 talos 

Tomate 1 unidade 

Tomate cereja 7 unidades 

Vagem 3 colheres de sopa 

 

 

 Consumir 5 ao dia (coma colorido): 
 

As frutas, verduras e legumes não são apenas ricas em vitaminas, minerais e outros 

nutrientes, mas também possuem substâncias conhecidas como fitoquímicos, que previnem 

diversas doenças, muitos destes estão relacionados com os pigmentos das plantas, as 

substâncias que dão cor às frutas e hortaliças. Assim, uma maneira simples de garantir uma 

boa quantidade desses fitoquímicos e também de vitaminas e minerais é ingerir alimentos de 

cores diferentes ao longo do dia. Sendo assim, quando planejar as refeições, pense e escolha 

uma fruta ou verdura de cor diferente da refeição anterior e logo verá como é fácil manter 

uma dieta deliciosa e saudável. 

 

  

 Higienizar é importante: 
 

Lavar as verduras, legumes e frutas uma a uma, em água corrente potável, para eliminar resíduos de 
terra e pedras, retirar também todas as partes estragadas;  

Caso sejam consumidos crus, mergulhe-os em solução de hipoclorito de sódio por 15 a 20 minutos 
(para 1 litro de água utilize 1 colher de sopa de hipoclorito ou água sanitária própria para 
higienização de alimentos – verificar no rótulo) com concentração de cloro de 2 a 2,5 %;  
Enxaguar em água corrente potável; 

Descascar e picar de acordo com a preparação, utilizando utensílios previamente higienizados;  
Sucos e saladas de frutas devem ser consumidos após o preparo, evitando assim, que percam as suas 
vitaminas. 

 

 Como escolher na feira ou no mercado? 
 

Procure comprar alimentos da estação, pois além de frescos e saborosos e mais baratos. O 

alimento comprado fora da estação é embrulhado em filme de PVC, transportado por longas 

distâncias e transferidos de um depósito a outro até que chegue ao seu prato. Sendo assim, 

esse produto pode ser danificado e correr riscos de contaminação durante o processo de 

transporte. Sempre verifique se há machucados nas frutas e legumes e se as folhas das 

hortaliças estão em bom estado de conservação. Também verifique se estas estão maduras ou 

encontram-se já em deterioração. A coloração de frutas, verduras e legumes deve estar 

uniforme. Por exemplo, quando for adquirir um limão, a casca dele deve estar fina e brilhante. 

 

 

 

 

 

http://www.novomundo.com.br/
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 Avental com atividades para cada dia da semana – Maternal ao 5º ano 

Durante a semana trabalharemos com as cinco cores principais do grupo do cinco 
ao dia, como ferramenta visual para essa atividade utilizaremos o avental com os cinco 
bolsos das cinco cores. Dentro desses bolsos haverá imagens a serem trabalhadas, por 
exemplo, no bolso vermelho haverá uma figura de um coração, para mostrar o benefício do 
consumo de alimentos daquela cor, e uma maçã, goiaba e o morango como exemplos de 
alimentos fonte dessa cor. Os professores podem pedir para os seus alunos recortes de 
alimentos fonte daquela cor que trabalharão no dia seguinte.  Cada dia da semana será 
abordada sobre uma cor diferente e sua importância para a nossa saúde, tendo ao final da 
semana abordado sobre todas as cores e porções do cinco ao dia. Ao final de cada dia 
trabalhado será realizado, com o auxílio do professor responsável, um relatório 
demonstrando como decorreu a atividade. Será disponibilizado um avental por escola, 
portanto é importante que haja um cronograma de uso para que todas as salas do colégio 
sejam assistidas. 

 
- Segunda-feira: Na segunda-feira será trabalhada a cor vermelha do avental, é 

importante destacar os benefícios, sempre enfatizando a quantidade que deve ser consumida 

durante o dia e os alimentos que fazem parte desta cor.  

Vermelho: Fontes de carotenóides, que são precursores da vitamina A. Bom para o 

coração e para a memória, previnem o câncer e fortalecem olhos e pele. O licopeno, 

fitoquímico encontrado em alguns alimentos deste grupo, ajuda na prevenção do câncer de 

próstata.  

Alimentos que fazem parte deste grupo: Acerola, Cebola Vermelha, Cereja, 

Ciriguela, Goiaba Vermelha, Grapefruit, Maçã, Melancia, Morango, Pêra Vermelha, Pimenta, 

Pimentão Vermelho, Rabanete, Romã, Tomate e Uva Vermelha. 

- Terça-feira: Na terça-feira será trabalhada a cor laranja/amarela do avental, é 

importante destacar os benefícios, sempre enfatizando a quantidade que deve ser consumida 

durante o dia e os alimentos que fazem parte desta cor.  

Laranaja/amarelo: Assim como os Vermelhos, alimentos da cor Laranja são fontes 

de caratenóides. Ricos também em vitamina C, que é um antioxidante fundamental para a 

proteção das células. Ajudam a manter a saúde do coração, da visão e do sistema 

imunológico. 

Alimentos que fazem parte desse grupo: Abacaxi, Abóbora, Abiu, Ameixa 

Amarela, Batata Baroa, Batata Doce, Batata Inglesa, Caju, Carambola, Caqui, Cenoura, 

Damasco, Gengibre, Kino, Laranja, Mamão, Manga, Maracujá, Mexerica, Moranga, Melão, 

Milho, Nectarina, Pêssego, Pimentão Amarelo, Sapoti e Tangerina. 

- Quarta-feira: Na quarta-feira será trabalhada a cor roxa do avental, é importante 

destacar os benefícios, sempre enfatizando a quantidade que deve ser consumida durante o dia 

e os alimentos que fazem parte desta cor.  

Roxo: Contém niacina (vitamina do Complexo B), minerais, potássio e também 

vitamina C. Mantém a saúde da pele, nervos, rins e aparelho digestivo e retardam o 

envelhecimento. Grande parte dos alimentos deste grupo possuem ainda um poderoso 

antioxidante que previne doenças cardíacas. 

Alimentos que fazem parte desse grupo: Alcachofra, Almeirão Roxo, Alface Roxa, 

Alho Roxo, Ameixa Preta, Amora, Azeitona Preta, Batata Roxa, Berinjela, Beterraba, Cebola 

Roxa, Figo Roxo, Framboesa, Jabuticaba, Jamelão, Lichia, Mirtilo, Repolho Roxo e Uva 

Roxa. 

- Quinta-feira: Na quinta-feira será trabalhada a cor verde do avental, é importante 
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destacar os benefícios, sempre enfatizando a quantidade que deve ser consumida durante o dia 

e os alimentos que fazem parte desta cor.  

Verde: Ricos em cálcio, fósforo e ferro. Promovem o crescimento e ajudam na 

coagulação do sangue, evitam a fadiga mental, auxiliam na produção de glóbulos vermelhos 

do sangue, além de fortalecer ossos e dentes. 

Alimentos que fazem parte desse grupo: Abacate, Abobrinha Verde, Acelga, 

Almeirão, Alface, Azeitona Verde, Brócolis, Cebolinha, Coentro, Couve, Couve Chinesa, 

Couve de Bruxelas, Chuchu, Ervilha, Jiló, Kiwi, Limão, Maxixe, Mostarda, Pepino, Pimentão 

Verde, Quiabo, Repolho, Salsa, Uva Verde e Vagem. 

- Sexta-feira: Na sexta-feira será trabalhada a cor marrom do avental, é importante 

destacar os benefícios, sempre enfatizando a quantidade que deve ser consumida durante o dia 

e os alimentos que fazem parte desta cor.  

Marrom/Branco: Nos alimentos de cor Branca encontramos as vitaminas do 

complexo B e os flavonóides, que atuam na proteção das células. Auxiliam na produção de 

energia, no funcionamento do sistema nervoso e inibem o aparecimento de coágulos na 

circulação. 

Alimentos que fazem parte desse grupo: Aipim, Aipo, Alho, Alho-Poró, Atemoya, 

Aspargo, Banana, Batata Baroa Branca, Cará, Cebola, Cogumelo, Couve-Flor, Endívia, 

Graviola, Inhame, Mangostin, Nabo, Pêra e Pinha. 

 

Modelo ilustrado do avental: 
 

 
 

Vermelho: Benefício: Coração 

                     Alimentos fonte: Goiaba, Maçã, Morango 

Laranja: Benefício: Visão (olhos) 

               Alimentos fonte: Batata, Abóbora, Manga 

Roxo: Benefício: Pele (rosto com bochechas coradas) 

           Alimentos fonte: Berinjela, Ameixa roxa, Beterraba 

Verde: Benefício: Dentes (sorriso) 

             Alimentos fonte: Abobrinha, Kiwi, Couve (folha) 

Marrom: Benefício: Cérebro? 

                Alimentos fonte: Banana, Mandioca (Aipim), Cebola 
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  Concurso Mini Chef e Chef Teen 

O concurso Mini Chef e Chef Teen tem como objetivo incentivar os alunos a terem 

hábitos saudáveis e estimular seu interesse pelo alimento através das preparações. A ideia é 

que os alunos inventem novas receitas, experimentem frutas e legumes que você não tem o 

hábito de comer. Os jurados do concurso serão selecionados entre os professores da escola 

mais a nutricionista, a preparação vencedora, será servida na cantina do colégio e receberá o 

nome do aluno ou outro que este queira dar. 

 

A habilidade sensorial de crianças e adolescentes pode ser um dos fatores que reflete 

na seleção dos alimentos, os cinco sentidos, paladar, olfato, tato, visão e audição nos causam 

sensações que geram percepções do que se deve ou não consumir, produzindo estímulos 

positivos ou negativos para a ingestão das preparações alimentícias. O estimulo dos cinco 

sentidos separadamente por meio dos atos de pegar, apertar, ouvir os sons durante o 

manuseio, cheirar e por último a degustação faz reconhecer e consequentemente promove as 

percepções e o incentivo do consumo do alimento, diminuindo assim a neofobia (medo do 

novo). 

 

Regras:  

- O aluno deve utilizar preparações que contenham frutas, legumes e verduras; 

- Cada aluno tem direito a realizar uma preparação somente; 

- As preparações devem ser de baixo custo; 

- As preparações devem contemplar pelo menos 2 porções do grupo do 5 ao dia; 

- Não podem ser realizadas preparações com frituras, gorduras e açúcares simples em 

excesso; 

- A higiene pessoal, dos utensílios utilizados e dos alimentos também contarão pontos assim 

como a utilização de vestimenta adequada na hora do preparo; 

- Os alunos que se inscreverem deverão enviar um vídeo em que demonstram o preparo de 

sua criação; 

- Serão avaliados: aparência, sabor, praticidade e valor nutritivo; 

- O aluno deverá inscrever-se previamente no primeiro dia da semana da saúde e deve levar a 

preparação pronta para julgamento no último dia da semana da saúde. 

 

Prêmio: 

Além da venda da preparação vencedora na cantina do colégio o vencedor ganhará 

também um chapéu de chef de cozinha (toque blanc) personalizado com seu nome para 

continuar criando novas e saborosas preparações em casa. 

 

  Álbum “Colecione Saúde”  

O álbum “Colecione Saúde” será uma ferramenta visual de incentivo ao consumo de frutas 

verduras e legumes destinado aos estudantes até o 5º ano. O álbum será entregue no primeiro 

dia da semana, ele será guardado em sala de aula para ser trabalhado diariamente durante a 

semana. Ele será dividido em cinco dias da semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, 

quinta-feira e sexta-feira) e em cada dia haverá cinco espaços a serem preenchidos/pintados 

(com ilustração de mãozinha ou alimento consumido) de acordo com a cor e quantidade 

consumida naquele dia.  
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ATIVIDADES 

A. Caça Palavras: 

Encontre as seguintes frutas, verduras e legumes. 

Morango / Abobrinha / Repolho / Berinjela / Mamão 

 

M F G S A E R T T H Y U G D 

L O V N T B E R I N J E L A 

A I R B O Ã P Ç S P N K J B 

S G K A Q W O T G J K H S O 

X H L L N F L Q X V L L F B 

Z B O Ç A G H W Ã F V F R R 

V E I P O Y O D V S D S E I 

L W S Ã G U B Z Ç D A A D N 

M Ã M M D I V X L T E G R H 

D A T N J O A C F P I S T A 

M Q E A S E F R G T H D W D 
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B. Ligando as figuras 

Com um traço ligue os alimentos aos seus nomes corretos e em seguida pinte os 

desenhos da cor certa do alimento. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LARANJA 

ALFACE 

BERINJELA 

MORANGO 

CEBOLA 
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C. Ligando os pontos 

Ligue os pontos, descubra o alimento surpresa e pinte o desenho. 
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D. Labirinto 5 ao dia 

Ajude as crianças a chegar até os nossos amigos do 5 ao dia. Pinte o desenho depois. 
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E. Palavras cruzadas 

Descubra o nome dos seguintes alimentos: 
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F. Descubra o intruso 

Circule ou marque o alimento que não faz parte do grupo de alimentos do cinco ao 

dia: 
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G. Atividades escritas: 

 

- As frases a seguir estão incorretas, corrija-as com a ajuda de um adulto. 

 

a-) As frutas são alimentos ricos em proteínas. 

______________________________________________ 

b-) Para mantermos uma alimentação saudável não devemos comer frutas, verduras e 

legumes. 

______________________________________________ 

c-) Devemos consumir uma porção de frutas, verduras e legumes de apenas uma cor durante o 

dia. 

_______________________________________________________________________ 

d-) As frutas, verduras e legumes são ricos em gorduras e açúcares. 

____________________________________________________________________ 

 

- Complete as frases com as palavras a seguir apresentadas: 

 

LEGUMES   FRUTAS   VERDURAS   VITAMINAS   5 PORÇÕES   CORES 

 

a-) Os _________________, as ________________ e as ____________________ são 

alimentos ricos em vitaminas, minerais, fitoquímicos entre outros nutrientes. 

b-) As ___________________ tem função protetora, sendo assim, defendem nosso organismo 

de infecções e doenças. 

c-) Nós devemos comer ___________________ de frutas, verduras e legumes. 

d-) Devemos comer alimentos de _____________ variadas para garantirmos a quantidade 

necessária de nutrientes. 

 
 
 
 

H. Mural 5 ao dia 

 

Desenvolver atividade onde os alunos irão redigir um pequeno parágrafo 

descrevendo o que ele entendeu sobre a importância do projeto para a 

saúde. Explicar que estes depoimentos/relatórios serão expostos no 

mural. Em seguida, o aluno irá colorir a sua mão com tinta guache nas 

diferentes cores do projeto e irão deixar a sua marca registrada no seu 

depoimento. 
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APÊNDICE 4 – Música “5 ao dia” 

 

Paródia da cantiga “Coelhinho da Páscoa” de Olga Bhering Pohlmann 

 

SEGUNDA-FEIRA 
Na segunda-feira eu vou levar 
Morangos fresquinhos pra poder lanchar 
Melhorar á memória e o coração 
Também fortalece a nossa visão 
 
Refrão 
Veja como é fácil aprender a comer 
Vermelho, laranja pra poder crescer 
O roxo o verde e também o marrom  
Alimentos gostosos, vai ser muito bom. 
 
TERÇA-FEIRA 
Na terça-feira eu vou levar  
Laranjas fresquinhas pra poder lanchar 
Ela ajuda bastante na minha visão, 
Protege meu corpo e o meu coração 
 
Refrão 
Veja como é fácil aprender a comer 
Vermelho, laranja pra poder crescer 
O roxo o verde e também o marrom  
Alimentos gostosos, vai ser muito bom. 
 
QUARTA-FEIRA 
Agora eu quero cuidar da beleza 
Comerei beterraba e depois framboesa 
Mamãe preparou uma grande tigela 
Pra na quarta-feira eu comer berinjela. 
 
Refrão 
Veja como é fácil aprender a comer 
Vermelho, laranja pra poder crescer 
O roxo o verde e também o marrom  
Alimentos gostosos, vai ser muito bom. 
 

 

QUINTA-FEIRA 
Na quinta-feira eu vou comer 
Jiló bem gostoso para poder crescer,  
Chuchu, ervilha e pimentão, 
Maxixe, alface, quiabo e limão! 
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Refrão 
Veja como é fácil aprender a comer 
Vermelho, laranja pra poder crescer 
O roxo o verde e também o marrom  
Alimentos gostosos, vai ser muito bom. 
 
SEXTA-FEIRA 
O alho e a cebola são pra temperar 
A comida saudável que vou preparar 
Além de gostosos me dão energia 
Pra na sexta-feira ter mais alegria 
 
Refrão 
Veja como é fácil aprender a comer 
Vermelho, laranja pra poder crescer 
O roxo o verde e também o marrom  
Alimentos gostosos, vai ser muito bom. 
 
Final 
São só cinco dias para se lembrar 
Verduras e frutas pra se alimentar 
Pois já aprendemos as cores usar!!! (2x) 
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APÊNDICE 5 – Projeto “Escolha 5 ao dia” 

 

TEMA:  Escolha 5 ao dia. 

INTERDISCIPLINARIDADE: Ciências, biologia, religião, química, artes, inglês, espanhol, 

português e matemática. 

DURAÇÃO DO PROJETO: 1 semana. 

OBJETIVO: Promover o consumo diário de pelo menos cinco porções de frutas, legumes e 

verduras de cores variadas para prevenção doenças crônicas. 

RECURSOS AUDIOVISUAIS: Avental “Escolha 5 ao dia”, Mascotes infláveis. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Produção de texto, aula de educação física dirigida 

ao tema da semana, atividades artísticas, pesquisas, leituras e culinária saudável. 

 

 

 

 

 

 AVENTAL “ESCOLHA 5 AO DIA”  

 

Durante a semana trabalharemos novamente com as cores principais do grupo do cinco 

ao dia destacado desta vez, as possiblidades que existem em outros grupos de alimentos e 

quais seriam as melhores escolhas.  

 

Avental “Escolha 5 ao dia”: Ferramenta visual com três bolsos, sendo um deles um bolso 

colorido (possui imagens de alimentos saudáveis); há outro bolso que será da cor cinza ( 

possui imagens de alimentos prejudiciais); e, ainda um terceiro (possui imagens dos 

benefícios ao nosso corpo, se consumirmos alimentos coloridos e também imagens dos 

malefícios se consumirmos alimentos fontes de gordura, açúcar e sal). 

Cada dia da semana será abordado uma cor diferente e sua importância para a nossa 

saúde, tendo em equivalência um alimento prejudicial para serem comparados. 

Para enriquecer a atividade, podemos pedir aos alunos recortes de alimentos fonte 

daquela cor que trabalharão no dia seguinte. 
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DIA 1 

Bolso 5 ao dia: Maçã (Cor Vermelha) 

Bolso cinza: Batata frita (Gordura e sal)  

 

Na segunda-feira será trabalhada a cor vermelha, relembrando os benefícios, sempre 

enfatizando os alimentos que fazem parte desta cor. Nessa atividade daremos como exemplo a 

maçã, destacando seus benefícios ao coração. Em comparação do outro bolso usaremos a 

batata frita, que é rica em gordura, mostrando seus malefícios ao coração. Ambas as 

abordagens, os alunos terão que participar dando exemplos de alimentos dos dois grupos 

abordados. 

 

Vermelho: Melhoram a saúde do coração e diminuem o risco de câncer. Também fortalecem 

olhos e pele. Em especial, o licopeno, muito presente no tomate e outros alimentos deste 

grupo, ajuda na prevenção do câncer de próstata.  

Alimentos vermelhos: Acerola, Cebola Vermelha, Cereja, Ciriguela, Goiaba Vermelha, Maçã, 

Melancia, Morango, Pêra Vermelha, Pimenta, Pimentão Vermelho, Rabanete, Romã, Tomate e 

Uva Vermelha. 

Alimentos fritos e ricos em gordura: Batata frita, Nuggets, Peixe frito, Coxinha, Risolis, 

Linguiça, Mandioca frita, Pastel, Queijos amarelos 
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DIA 2 

Bolso 5 ao dia: Mamão (Cor Laranja/ Amarelo) 

Bolso cinza: Biscoito recheado (Açúcar, gordura e sal) 

 

Na terça-feira será trabalhada a cor laranja/amarela, relembrando os benefícios, sempre 

enfatizando os alimentos que fazem parte desta cor. Nessa atividade daremos como exemplo o 

mamão, destacando seus benefícios a defesa do nosso corpo (sistema imunológico) e em 

comparação do outro bolso usaremos o biscoito recheado, que é rico em gordura, sódio e 

açúcar, mostrando seus malefícios a defesa do nosso corpo (sistema imunológico). Ambas 

abordagens, os alunos terão que participar dando exemplos de alimentos dos dois grupos 

abordados. 

 

Laranaja/amarelo: Assim como os Vermelhos, alimentos da cor Laranja são fontes de 

carotenóides. Ricos também em vitamina C, que é um antioxidante fundamental para a 

proteção das células. Ajudam a manter a saúde do coração, da visão e do sistema 

imunológico. 

Alimentos que fazem parte desse grupo: Abacaxi, Abóbora, Abiu, Ameixa Amarela, Batata 

Baroa, Batata Doce, Batata Inglesa, Caju, Carambola, Caqui, Cenoura, Damasco, Gengibre, 

Kino, Laranja, Mamão, Manga, Maracujá, Mexerica, Moranga, Melão, Milho, Nectarina, 

Pêssego, Pimentão Amarelo, Sapoti e Tangerina. 

Alimentos ricos em acúcar: Sorvete, biscoito recheado, bombom, cereal matinal, chocolate em 

barra, sucos industrializados. 
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DIA 3 

Bolso 5 ao dia: Beterraba (Cor Roxa) 

Bolso cinza: Catchup (Gordura e sal) 

 

Na quarta-feira será trabalhada a cor roxa, relembrando os benefícios, sempre enfatizando os 

alimentos que fazem parte desta cor. Nessa atividade daremos como exemplo a beterraba, 

destacando seus benefícios do aparelho digestivo. Em comparação do outro bolso usaremos o 

catchup, que é rico em gordura e sódio, mostrando seus malefícios ao aparelho digestório. 

Ambas abordagens, os alunos terão que participar dando exemplos de alimentos dos dois 

grupos abordados. 

 

Roxo: Contém niacina (vitamina do Complexo B), minerais, potássio e também vitamina C. 

Mantém a saúde da pele, nervos, rins e aparelho digestivo e retardam o envelhecimento. 

Grande parte dos alimentos deste grupo possuem ainda um poderoso antioxidante que previne 

doenças cardíacas. 

Alimentos que fazem parte desse grupo: Alcachofra, Almeirão Roxo, Alface, Roxa, Alho 

Roxo, Ameixa Preta, Amora, Azeitona Preta, Batata Roxa, Berinjela, 

Beterraba, Cebola Roxa, Figo. 

Alimentos irritantes ao aparelho digestório: catchup, mostarda, pimenta, macarrão 

instantâneo, balas, chicletes, sucos em pó, refrigerante, salsicha, mortadela. 
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DIA 4 

Bolso 5 ao dia: Couve (Cor Verde) 

Bolso cinza: Refrigerante (Fósforo, açúcar, sal e cafeína)  

 

Na quinta-feira será trabalhada a cor verde, relembrando os benefícios, sempre enfatizando os 

alimentos que fazem parte desta cor. Nessa atividade daremos como exemplo a couve, 

destacando seus benefícios do fortalecimento dos ossos e no sangue. Em comparação do outro 

bolso usaremos o refrigerante, mostrando que o excesso de fósforo em excesso pode “roubar” 

os nutrientes bons dos nossos ossos. Os refrigerantes de cola: além do fósforo, eles contam 

com cafeína, a mesma substância do café que aumenta a eliminação de cálcio pela urina. 

Ambas abordagens, os alunos terão que participar dando exemplos de alimentos dos dois 

grupos abordados. 

 

Verde: Ricos em cálcio, fósforo e ferro. Promovem o crescimento e ajudam na coagulação do 

sangue, evitam a fadiga mental, auxiliam na produção de glóbulos vermelhos do sangue, além 

de fortalecer ossos e dentes. 

Alimentos que fazem parte desse grupo: Abacate, Abobrinha Verde, Acelga, Almeirão, Alface, 

Azeitona Verde, Brócolis, Cebolinha, Coentro, Couve, Couve Chinesa, Couve de Bruxelas, 

Chuchu, Ervilha, Jiló, Kiwi, Limão, Maxixe, Mostarda, Pepino, Pimentão Verde, Quiabo, 

Repolho, Salsa, Uva Verde e Vagem. 

Alimentos que roubam os nutrientes bons dos nossos ossos: sal, café, chocolates, 

refrigerantes, chás. 
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DIA 5 

Bolso 5 ao dia: Alho  (Cor Marrom/ Branca) 

Bolso cinza: Macarrão Instantâneo (Gordura e sal) 

 

Na sexta-feira será trabalhada a cor marrom/branca, relembrando os benefícios, sempre 

enfatizando os alimentos que fazem parte desta cor. Nessa atividade daremos como exemplo o 

alho, destacando seus benefícios para a pressão arterial. Em comparação do outro bolso 

usaremos o macarrão instantâneo, que é rico em sódio e gordura, mostrando seus malefícios 

para a pressão arterial. Ambas as abordagens, os alunos terão que participar dando exemplos 

de alimentos dos dois grupos abordados. 

 

Marrom/Branco: Nos alimentos de cor Branca encontramos as vitaminas do complexo B e os 

flavonóides, que atuam na proteção das células. Auxiliam na produção de energia, no 

funcionamento do sistema nervoso e inibem o aparecimento de coágulos na circulação. 

Alimentos que fazem parte desse grupo: Aipim, Aipo, Alho, Alho-Poró, Atemoya, Aspargo, 

Banana, Batata Baroa Branca, Cará, Cebola, Cogumelo, Couve-Flor,Endívia, Graviola, 

Inhame, Mangostin, Nabo, Pêra e Pinha. 

Alimentos ricos em sódio: biscoito de polvilho, biscoito salgados, caldo de carne, empanados 

de frango, hambúrguer bovino, macarrão instantâneo, mortadela, salsicha, achocolatado 

líquido. 

 

 

MODELO ILUSTRADO DO AVENTAL: 
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 MASCOTE 5 AO DIA 

Será um boneco inflável, igual ao menino criado nos materiais do projeto 5 ao dia. O mascote 

entrará junto a equipe da nutricionista, em todas as palestras referentes a alimentação saudável 

(tanto salas de aula quanto à capela).  

A ideia do mascote, tem por objetivo fazer com que as crianças e jovens lembrem de consumir 

cinco porções ao dia de frutas, legumes e verduras, isto é, associar à lembrança do projeto 5 

ao dia sempre que visualiza-lo. 

O nome do mascote será escolhido pelos próprios alunos, onde eles irão assinar com um X o 

nome que os agradarem mais, assim sendo, o nome com maior número de votos, será o 

oficial. Esse método, será feito através de um folheto entregue a eles: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL NOME DO MASCOTE 

5 AO DIA VOCÊ VOTA? 

(Menino) 

 

(    )  Binho Melão 

 

(    )  Tico Chuchu 

 

(    )  Pepe Goiaba 

 

(    )  Tom Couve 

 

(    )  Caco Espinafre 

 

QUAL NOME DO MASCOTE 5 

AO DIA VOCÊ VOTA?  

(Menina) 

 

(    )  Bia Salsa 

 

(    )  Tati Maçã 

 

(    )  Lila Batata 

 

(    )  Dessa Aipim 

 

(    )  Susi Cogumelo 
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APÊNDICE 6 – Projeto “Lancheira 5 ao dia” 

 

 

TEMA: Lancheira 5 ao dia 

INTERDISCIPLINARIDADE: Ciências, biologia, religião, química, artes, inglês, espanhol, 

português e matemática. 

DURAÇÃO DO PROJETO: Uma semana. 

OBJETIVO: Ensinar a criança a montar uma lancheira saudável de acordo com os objetivos 

do projeto cinco ao dia. 

RECURSOS AUDIOVISUAIS: Circuito lancheira “5 ao dia” com 4 estações de atividades 

lúdicas e interativas: minuto cinema, caixa dos sentidos, piscina de bolinhas e montando a 

lancheira saudável. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Produção de texto, aula de educação física dirigida 

ao tema da semana, atividades artísticas, pesquisas, leituras e culinária saudável. 

 

 

CIRCUITO 5 AO DIA: 

Teremos um espaço dividido em 4 repartições, onde trabalharemos, de forma dinâmica e 

divertida, com 5 alunos para cada bloco de atividade, assim, garantindo a participação de 

todos. O circuito será composto respectivamente por vídeo educativo, caixa dos sentidos, 

roleta/piscina de bolinha e a lancheira saudável. 

 

 VÍDEO EDUCATIVO 

Explicar brevemente como funciona o circuito e apresentar o vídeo sobre a importância do 

consumo de verduras: https://www.youtube.com/watch?v=M1-Bb1OmY6A  

 

 CAIXA DOS SENTIDOS 

 

A dinâmica envolve a disposição de uma urna (madeira) em local visível ao público, seguida 

da introdução dos alimentos desejados para a adivinhação por alguns alunos através do tato, 

olfato ou paladar. No final da dinâmica, discutiremos sobre o valor nutricional dos alimentos 

adivinhados e sua importância na alimentação. 

 

Exemplo da caixa dos sentidos: 
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 PISCINA DE BOLINHAS 

 

Serão escolhidos dois voluntários para entrar na piscina e encontrar alimentos de plástico que 

estavam escondidos entre as bolinhas. No final de um prazo de 10 segundos, os alunos 

deverão mostrar os alimentos que encontraram e falar pelo menos um benefício que a cor 

desse alimento traz para a saúde. 

 

 LANCHEIRA SAUDÁVEL: 

 

Serão apresentadas duas lancheiras, uma colorida e outra cinza, comparando o lanche 

saudável e o não saudável. Nessa dinâmica os alunos deverão colocar cada alimento na 

lancheira correta. Todos os dias falaremos sobre a lancheira saudável, apresentando exemplos 

de preparações/alimentos enfatizando uma cor diferente do projeto 5 ao dia. 
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APÊNDICE 7 – Concurso de culinária  

 

 

CONCURSO DE CULINÁRIA 

Lanche equilibrado, criança saudável! 

 

 

A culinária é um instrumento poderoso que possuímos a nosso favor para 

transformar os alimentos, aguçar os nossos sentidos e trazer bem estar com a principal 

finalidade de sustentar nosso organismo. 

 

Através dos alimentos que preparamos, podemos transmitir a nossa cultura 

alimentar e é neste contexto que a criança irá iniciar a formação do seu 

comportamento alimentar percebendo novos sabores e desenvolvendo seus gostos. 

 

Por estes motivos estamos lançando o nosso primeiro Concurso de Culinária da 

Associação Paulista do Vale. Sua participação é indispensável para esta festa de 

sabores e criatividade.  

 

O teste de receitas pode ser realizado no próprio local de trabalho e 

fornecimento dos ingredientes é responsabilidade da escola. As cozinheiras terão o 

período de 1 mês para elaborar as receitas e realizar os testes necessários.   

 

 

Critérios: 

- Receitas de lanches escolares 

- Preparações saudáveis 

- Baixo custo 

- Ingredientes acessíveis 

- Especificação de ingredientes, temperatura de preparo, medidas exatas, tempo de 

preparo, rendimento. 

- Não utilizar temperos prontos nas receitas 

 

Avaliação jurados: 

- Aparência/apresentação 

- Sabor 

- Composição nutricional 

- Praticidade 

 

A receita vencedora será premiada com uma máquina de fazer pão e as demais 

participantes receberão uma lembrança pela colaboração.
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APÊNDICE 8 – Receituário padronizado para cantina. 

 

 

Espetinhos de frutas 

Ingredientes: 

 2 fatias grossas de melancia 

 1 kiwi 

 ½ mamão papaia 

 1 cacho de uva 

 3 ameixas 

 1 pêra 

 Palitos para churrasco 

 Cortadores (boleadores) para cortar as frutas em formato de flor ou coração 

 

Modo de preparo: 

Corte as frutas que for possível no boleador e as demais em pedaços. Espete no palito, 

alternando as frutas.  

 

 

 

Bolo de fibras 

Ingredientes: 

 1 xícara de farinha trigo integral 

 1 xícara de farinha trigo branco 

 2 xícaras de açúcar mascavo 

 ¾ xícara de óleo de soja ou de milho ou de canola 

 2 xícaras de água 

 4 colheres sopa de leite de soja em pó 

 3 colheres sopa de aveia 

 3 colheres sopa de fibra de trigo  

 3 colheres sopa de germe de trigo 

 3 colheres sopa de linhaça (pode usar ela moída) 

 1 pitada de canela em pó 

 1 pitada de cravo em pó 

 Raspas de um limão 

 2 colheres sopa de fermento em pó para bolo 

 

Modo de preparo: 

Coloque todos os ingredientes na batedeira (menos o fermento), bata bem até virar uma massa 

homogênea. Acrescente o fermento bata mais um pouco.  Coloque em forma untada,  salpique 

aveia por cima e leve para assar em forno pré-aquecido por + ou – 45 minutos. 



130 

 

Obs: Acrescente na massa uvas passas ou castanhas picadinhas, no lugar da água e do leite em 

pó utilize 2 xicaras de leite de soja ou 2 de leite de vaca desnatado. 

 

Bolo de banana com aveia 

 

Ingredientes: 

 3 ovos 

 ¾ de xícaras de óleo (canola) 

 4 bananas 

 1 xícara de açúcar mascavo ou demerara 

 3 xícaras de aveia (flocos finos) 

 1 colher de fermento 

 ½ colher rasa de café de cravo em pó  

 ½ xícara de uvas passas 

 açúcar demerara e canela para polvilhar 

  

Modo de preparo: 

1. Bata no liquidificador os ovos as bananas e o óleo.  

2. Coloque o restante dos ingredientes em uma tigela e junte à mistura do liquidificador 

misturando bem.  

3. Polvilhe com açúcar demerara e canela com a massa crua 

4. Asse em forma untada por 30 minutos. 

 

 

 

Bolo de alfarroba 

Ingredientes:  

 3 xícaras de farinho de trigo ( 1 ½  normal e 1 ½ integral) 

 1 ½  xícara de mel ou açúcar mascavo ou demerara ( mel pode ser 1 xícara) 

 1 pitada de sal 

 1 colher de sopa de fermento em pó 

 1 colher de sopa de essência de baunilha 

 2/3 xícara de óleo 

 2 colheres de sopa de alfarroba 

 1 ½  ou 2 xícaras de leite de soja. 

 

Modo de Fazer: 

Separe os ingredientes secos e os molhados,  numa vasilha misture tudo, despeje numa forma 

untada e leve ao forno 180° para assar.   

 

 

 

 

 

 

Patê de extrato de soja 

 

Ingredientes 
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 Alho – 1 ou 2 dentes conforme o gosto 

 Sal – a gosto  

 Extrato de soja – 4 colheres de sopa  

 Água gelada – 1 xícara 

 Óleo de girassol ou azeite – o suficiente para adquirir o ponto desejado 

Estes são os ingredientes que não mudam, depois você deve escolher do que vai ser o seu 

patê, a maneira de fazer sempre será a mesma. 

Sugestões de sabor: Azeitona preta ou verde, cenoura (crua), tomate seco, grão de bico, 

berinjela, ervas finas, milho, tomate (sem semente), manjericão. 

 

Modo de preparo 

Coloque a xícara de agua bem gelada, as 4 colheres de extrato de soja, no liquidificador bata 

até virar um mingau. Ir acrescentando o óleo ou azeite até ficar no ponto. Essa é a maionese 

natural. Acrescente o alho, o sal e qualquer outro ingrediente mencionado. Sirva gelado. 
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APÊNDICE 9 – Declaração de Propósito de Equipe 
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APÊNDICE 10 – Questionário gestores e professores 

N° ID__________ 

 

FORMULÁRIO – GESTORES E PROFESSORES 

 
Qual a sua função/cargo? ___________________________________________________ 

Qual a unidade escolar a que você pertence? ____________________________________ 

Qual a sua religião? ________________________________________________________ 

Há quanto tempo você trabalha nesta instituição? _________________________________ 

Qual o seu maior grau de instrução (ensino superior, pós-graduação)? _________________ 

Idade: ________________ 

 Sexo/gênero: (    ) F    (   ) M 

 

1. Na sua percepção, houve alguma mudança nas atitudes dos alunos em relação à 

alimentação? 

(    ) Sim   (   ) Não 

 

Se sim, descreva as mudanças observadas. 

 

 

2. Como você avalia a qualidade da alimentação oferecida na cantina da escola antes da 

implantação do projeto cantina saudável? 

 

Nada Saudável                                       Saudável                                                    Muito Saudável 

         0                 1                 2                   3                      4                     5                      6 

Nos últimos quatro anos (2011-2014) a escola realizou de uma série de ações educativas 

visando a promoção de hábitos alimentares saudáveis, tais como:  

 Semanas de Hábitos Alimentares Saudáveis 

 Implantação da Cantina Saudável 

 Diagnóstico de Avaliação Nutricional 

Considere estas ações ao responder as perguntas abaixo: 
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3. Como você avalia a qualidade da alimentação oferecida na cantina da escola depois da 

implantação do projeto cantina saudável? 

 

Nada Saudável                                       Saudável                                                    Muito Saudável 

         0                 1                  2                    3                      4                     5                      6 

 

4. Como você avalia o oferecimento de alimentos considerados de baixa qualidade nutricional 

(doce, balas, biscoito recheado, chips, maionese, chocolate) na cantina escolar atualmente? 

 

Nenhum oferecimento                  Oferecimento                                        Grande oferecimento 

             0                1                  2               3                    4                   5                     6 

 

5. Como você avalia o oferecimento de alimentos recomendados para consumo diário (frutas, 

verduras, legumes, leite, suco natural, alimentos integrais) na cantina escolar atualmente? 

 

Nenhum oferecimento                  Oferecimento                                        Grande oferecimento 

             0                1                  2      y         3                    4                   5                     6 

 

 

6. Na sua percepção, qual foi a reação dos pais ao receber o resultado da Avaliação Nutricional? 

 

 

7. Você gostaria de deixar algum comentário adicional, crítica ou sugestão sobre as ações para 

promoção de hábitos alimentares saudáveis desenvolvida pela escola? 

 

 

 

Agradecemos sua contribuição. 
 

 

 

 

 

 



135 

 

APÊNDICE 11 – Questionário Cantineiras 

 

N° ID__________ 

 

FORMULÁRIO 3 – CANTINEIRAS 

 
Qual a unidade escolar que você pertence? _______________________________________ 

Qual a sua religião? ___________________________________________________________ 

Há quanto tempo você trabalha nesta instituição? __________________________________ 

Qual a sua escolaridade?  

(    ) Fundamental incompleto    (    ) Ensino médio incompleto   (    ) Ensino Superior 

incompleto     

(    ) Fundamental completo       (    ) Ensino médio completo       (    ) Ensino Superior 

incompleto     

Idade: ________________ 

Sexo/gênero: (    ) F    (   ) M 

 
1. Na sua percepção, houve alguma mudança nas atitudes dos alunos em relação à 

alimentação? 
(    ) Sim   (   ) Não 
 
Se sim, descreva as mudanças observadas. 
 

 

2. Como você avalia a qualidade da alimentação oferecida na cantina da escola antes da 

implantação do projeto cantina saudável? 

 

Nada Saudável                                       Saudável                                                    Muito Saudável 

         0                 1                 2                   3                      4                     5                      6 

 

3. Como você avalia a qualidade da alimentação oferecida na cantina da escola depois da 

implantação do projeto cantina saudável? 

 

Nada Saudável                                       Saudável                                                    Muito Saudável 

         0                 1                 2                   3                      4                     5                      6 

Nos últimos quatro anos (2011-2014) a escola realizou de uma série de ações educativas 

visando a promoção de hábitos alimentares saudáveis, tais como:  

 Semanas de Hábitos Alimentares Saudáveis 

 Implantação da Cantina Saudável 

 Diagnóstico de Avaliação Nutricional 

Considere estas ações ao responder as perguntas abaixo: 

 



136 

 

 

 

4. Como você avalia o oferecimento de alimentos considerados de baixa qualidade nutricional 

(doce, balas, biscoito recheado, chips, maionese, chocolate) na cantina escolar atualmente? 

 

Nenhum oferecimento                  Oferecimento                                        Grande oferecimento 

             0                1                 2              3                    4                   5                     6 

 

 

5. Como você avalia o oferecimento de alimentos recomendados para consumo diário (frutas, 

verduras, legumes, leite, suco natural, alimentos integrais) na cantina escolar atualmente? 

 

Nenhum oferecimento                  Oferecimento                                        Grande oferecimento 

             0                1                 2              3                    4                   5                     6 

 

 

6. Na sua opinião, qual foi a reação dos alunos frente as mudanças realizadas na cantina?  

 

 
7. Quais são os novos alimentos que ainda não são aceitos pelos alunos? 

 

 

8. Quais são os alimentos proibidos que ainda são procurados pelos alunos? 

 

 

9. Você gostaria de deixar algum comentário adicional, crítica ou sugestão sobre as ações para 

promoção de hábitos alimentares saudáveis desenvolvida pela escola? 

 

 

Agradecemos sua contribuição. 
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APÊNDICE 12 – Questionário sobre conhecimento em alimentação saudável 

 

N° ID__________ 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE CONHECIMENTO EM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Leia cada uma dessas frases com atenção e avalie se estão corretas ou não. 
Assinale com uma cruz a opção que lhe parecer mais adequado.  

 
1. É necessário consumir frutas, legumes e verduras todos os dias? 

( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 

2. Uma alimentação colorida ajuda a prevenir doenças? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 

3. Consumir frituras (como batata frita e coxinha) e alimentos gordurosos (como 
maionese e chocolate) várias vezes na semana pode prejudicar a saúde do 
coração? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 

4. O pão branco tem mais vitaminas e minerais do que o pão integral? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 

5. Consumir alimentos da cor laranja (como abóbora e cenoura) faz bem para a 
visão? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 

6. É verdade que os alimentos da cor verde (como couve e brócolis) ajudam a 
fortalecer os ossos e dentes? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 

7. Na hora de montar o meu prato, é correto que metade do prato seja de 
verduras e legumes? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 
 

8. Alimentos como salgadinhos, macarrão instantâneo (tipo “Miojo”) e salsicha 
contém muito sal? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 

9. É correto afirmar que a lancheira saudável pode conter balas e doces todos 
os dias? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
 

10. Refrigerante, biscoito recheado e achocolatados (tipo “Toddynho”) têm muito 
açúcar? 
( 1 ) Sim          ( 2 ) Não          ( 3 ) Não sei 
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APÊNDICE 13 – Questionário mãe/responsável  

 

N° ID__________ 

 

FORMULÁRIO -  MÃE/PAI OU RESPONSÁVEL 

 

Qual seu parentesco com a criança: 

(    ) Pai     (    ) Mãe    (    ) Avô/Avó    (    ) Irmão/Irmã    (    ) Outro: 

Qual a idade do (a) seu (a) filho (a): _________________________ 

Qual a série do (a) seu (a) filho (a): _________________________ 

Mora com o pai? 

(    ) Sim    Não (    ) 

Mora com a mãe? 

(    ) Sim    Não (    ) 

Qual a religião da família? ________________________________________ 

 
1. Você observou alguma mudança nas escolhas alimentares do seu filho(a)? 

(    ) Sim   (   ) Não 

 

Se sim, comente as mudanças em relação ao consumo de: 

 

- Alimentos considerados de baixa qualidade nutricional (doce, balas, biscoito recheado, 

salgadinho, hambúrguer, refrigerante, frituras, maionese, macarrão instantâneo): 

 

- Alimentos recomendados para consumo diário (frutas, verduras, legumes, feijão, leite, 

peixe, suco natural): 

 

 

 

 

2. Os conceitos de educação nutricional, aprendidos na escola, tiveram alguma interferência 

nos hábitos alimentares da família? 

(    ) Sim   (   ) Não 

 

Se sim, descreva as mudanças. 

 

Nos últimos quatro anos (2011-2014) a escola realizou de uma série de ações educativas 

visando a promoção de hábitos alimentares saudáveis, tais como:  

 Semanas de Hábitos Alimentares Saudáveis 

 Implantação da Cantina Saudável 

 Diagnóstico de Avaliação Nutricional 

Considere estas ações ao responder as perguntas abaixo: 
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3. O seu filho(a) costuma comprar o lanche na cantina da escola? 

(   ) Não 

(   ) sim, todos os dias. 

(   ) sim, 3 a 4 vezes por semana. 

(   ) sim, 1 a 2 vezes por semana. 

(   ) sim, mas apenas raramente. 

 

Se sim, você notou alguma mudança no interesse de seu filho(a) aos alimentos ofertados na 

cantina? Explique. 

 

4. O seu filho(a) leva o lanche de casa?  

(   ) Não 

(   ) sim, todos os dias. 

(   ) sim, 3 a 4 vezes por semana. 

(   ) sim, 1 a 2 vezes por semana. 

(   ) sim, mas apenas raramente. 

 

Se sim, você notou alguma solicitação diferente da parte dele(a)? Escreva a seguir. 

 

 

5. O resultado da Avaliação Nutricional do seu filho(a) gerou alguma mudança?  

(    ) Sim   (   ) Não 

 

Se sim, descreva as mudanças. 

 

 

6. Você gostaria de deixar algum comentário adicional, crítica ou sugestão sobre as ações para 

promoção de hábitos alimentares saudáveis desenvolvida pela escola? 

 

 

Agradecemos sua contribuição. 
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ANEXO 1 – ACEITE DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO 

PAULO 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: ESTILO DE VIDA EM ESCOLARES DA REDE ADVENTISTA DE ENSINO: 

DIAGNÓSTICO NA REGIÃO SUDOESTE DE SÃO PAULO E REPERCUSSÃO DE 

UMA INTERVENÇÃO NO VALE DO PARAÍBA 

Pesquisador: Marcia Cristina Teixeira Martins 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 38596214.5.0000.5377 

Instituição Proponente:Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

892.625 Data da Relatoria: 

26/11/2014 

Apresentação do Projeto: 

O projeto caracteriza-se de um inventário de estilo de vida entre alunos adolescentes de uma rede escolar 

confessional. 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo descrito pelo pesquisador é: Avaliar hábitos de estilo de vida de alunos do ensino fundamental I da 

rede Adventista de ensino das regiões do sudoeste e do Vale do Paraíba doestado de São Paulo. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Pesquisa de risco mínimo, envolvendo apenas o preenchimento de questionário. Os benefícios podem ser 

pessoais do participantes de poder ter uma avaliação do seu estilo de vida e oferece a oportunidade de ampliar o 

conhecimento do estilo de vida entre adoelescentes. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa bem descrita. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Endereço: Estrada de Itapecerica, 5859 
Bairro: Jd. IAE 
UF: SP Município: SAO PAULO 
Telefone: (11)2128-6230 

CEP: 05.858-001 

 E-mail: cep.unasp@unasp.edu.br 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ADVENTISTA DE SÃO PAULO - 

UNASP 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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Termos obrigatórios apresentados e dentro das solicitações dadas. 

 

Recomendações: 

Não há recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Em relação a pendência, houve o esclarecimento do pesquisador e foi aceito por este comitê a justificativa da 

presença de item sobre consumo de bebidas alcoólicas nos instrumentos. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

SAO PAULO, 01 de Dezembro de 2014 

 

Assinado por: 

Haller Elinar Stach Schunemann 

(Coordenador) 

 
 

 

 

 

 

Página 02 de 02 

Endereço: Estrada de Itapecerica, 5859 
Bairro: Jd. IAE 
UF: SP Município: SAO PAULO 
Telefone: (11)2128-6230 

CEP: 05.858-001 

 E-mail: cep.unasp@unasp.edu.br 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ADVENTISTA DE SÃO PAULO - 

UNASP 

Continuação do Parecer: 892.625 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PROFESSORES, GESTORES 

E CANTINEIROS   

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Apresentação e objetivo do estudo 

O estudo “Estilo de vida de escolares da rede Adventista: Diagnóstico na Região Sudoeste 

de São Paulo e repercussão de uma intervenção no vale do Paraíba” tem como objetivo 

realizar o diagnóstico de hábitos de estilo de vida de concluintes do ensino fundamental 1 da 

rede Adventista de ensino da região Sudoeste do estado de São Paulo e do Vale do 

Paraíba. 

 

Instituição envolvida no estudo e pesquisadores 

O estudo está sob a responsabilidade do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP), sob a coordenação da Profa. Dra. Márcia Cristina Teixeira Martins, docente do 

UNASP e participação das nutricionistas Milene Morais Lannes e Hazel Fuentes, ambas 

alunas do UNASP. 

 

Participação no estudo 

Sua colaboração é voluntária e acontecerá através do preenchimento de um questionário 

sobre o estilo de vida do(a) seu(ua) filho(a). Este também responderá um questionário sobre 

o estilo de vida e poderá ser entrevistado por uma de nossas pesquisadoras. 

É preciso que você saiba que os dados coletados não serão tratados individualmente e a 

sua privacidade será respeitada, ou seja, nome ou qualquer outro dado ou elemento que 

possa, de qualquer forma, identificá-lo, será mantido em sigilo. Você também não receberá 

pagamento pela sua participação no estudo e nem haverá custos.  

Em qualquer etapa, você poderá esclarecer dúvidas a respeito do estudo, retirar seu 

consentimento em participar, bem como, fazer sugestões através do e.mail 

marcia.martins@unasp.edu.br ou pelos telefones 11-2128-6380 e 11-98337-5273. 

O Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP pode ser contatado pelo telefone (11) 2128-

6230. 

Sua assinatura a seguir significa que o/a Sr./a leu e compreendeu todas as informações e 

concorda em participar do estudo. Nesse caso, por favor, assine as duas vias deste Termo 

de Consentimento, segure uma para si e devolva uma para as Pesquisadoras. 

mailto:marcia.martins@unasp.edu.br
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ESTILO DE VIDA DE ESCOLARES DA REDE ADVENTISTA: DIAGNÓSTICO NA REGIÃO 

SUDOESTE DE SÃO PAULO E REPERCUSSÃO DE UMA INTERVENÇÃO NO VALE DO 

PARAÍBA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados do responsável: 

Nome: __________________________________________________________ 

Documento de identidade: __________________________________________ 

Data de nascimento: ___________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

E-mail: ______________________________ 

Telefones para contato: ____________________________ 

 
Declaro que compreendo o objetivo do estudo, consinto em participar do mesmo. Estou 

ciente de que a nossa privacidade será respeitada, ou seja, nome ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa, de qualquer forma, o (a) identificar, será mantido em sigilo. 

 
 
Assinatura: ________________________________ 
 
São Paulo, _____ de ________________ de 2014. 
 

 
Profa. Dra. Marcia Cristina T. Martins – pesquisador responsável 
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Apresentação e objetivo do estudo 

O estudo “Estilo de vida de escolares da rede Adventista: Diagnóstico na Região Sudoeste 

de São Paulo e repercussão de uma intervenção no vale do Paraíba” tem como objetivo 

realizar o diagnóstico de hábitos de estilo de vida de concluintes do ensino fundamental 1 da 

rede Adventista de ensino da região Sudoeste do estado de São Paulo e do Vale do 

Paraíba. 

 

Instituição envolvida no estudo e pesquisadores 

O estudo está sob a responsabilidade do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP), sob a coordenação da Profa. Dra. Márcia Cristina Teixeira Martins, docente do 

UNASP e participação das nutricionistas Milene Morais Lannes e Hazel Fuentes, ambas 

alunas do UNASP. 

 

Participação no estudo 

Sua colaboração é voluntária e acontecerá através do preenchimento de um questionário 

sobre o estilo de vida do(a) seu(ua) filho(a). Este também responderá um questionário sobre 

o estilo de vida e poderá ser entrevistado por uma de nossas pesquisadoras. 

É preciso que você saiba que os dados coletados não serão tratados individualmente e a 

sua privacidade e de seu filho(a) serão respeitadas, ou seja, nome ou qualquer outro dado 

ou elemento que possa, de qualquer forma, identificá-lo, será mantido em sigilo. Você ou 

seu filho(a) também não receberão pagamento pela sua participação no estudo e nem 

haverá custos.  

Em qualquer etapa, você poderá esclarecer dúvidas a respeito do estudo, retirar seu 

consentimento em participar, bem como, fazer sugestões através do e.mail 

marcia.martins@unasp.edu.br ou pelos telefones 11-2128-6380 e 11-98337-5273. 

O Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP pode ser contatado pelo telefone (11) 2128-

6230. 

Sua assinatura a seguir significa que o/a Sr./a leu e compreendeu todas as informações e 

concorda em participar do estudo. Nesse caso, por favor, assine as duas vias deste Termo 

de Consentimento, segure uma para si e devolva uma para as Pesquisadoras. 

mailto:marcia.martins@unasp.edu.br
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ESTILO DE VIDA DE ESCOLARES DA REDE ADVENTISTA: DIAGNÓSTICO NA REGIÃO 

SUDOESTE DE SÃO PAULO E REPERCUSSÃO DE UMA INTERVENÇÃO NO VALE DO 

PARAÍBA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados do responsável: 

Nome: __________________________________________________________ 

Documento de identidade: __________________________________________ 

Data de nascimento: ___________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

E-mail: ______________________________ 

Telefones para contato: ____________________________ 

 

Dados do aluno: 

Nome: __________________________________________________________ 

Documento de identidade: __________________________________________ 

Data de nascimento: ___________________ 

Série: ______________________________ 

Turma: _____________________________ 
 
 

Declaro que compreendo o objetivo do estudo, consinto em participar do mesmo e autorizo a 

participação do meu filho(a) na referida pesquisa. Estou ciente de que a nossa privacidade 

será respeitada, ou seja, nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer 

forma, o (a) identificar, será mantido em sigilo. 

 
 
Assinatura do pai, mãe ou responsável: ________________________________ 
 
São Paulo, _____ de ________________ de 2014. 
 

 
Profa. Dra. Marcia Cristina T. Martins – pesquisador responsável 


