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Prezado (a) estudante,

Bem-vindo (a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das 
ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 
Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-
teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Se-
cretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de 
ensino técnico, como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, 
as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância em nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educa-
ção de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de 
regiões distantes, geográfica ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando 
os estudantes a concluírem o ensino médio e a realizarem uma formação e atualiza-
ção contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o 
atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 
unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada 
– integradora do ensino médio e da educação técnica, - capaz de promover o cidadão 
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação
Setembro de 2013

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Perfil Geral do Técnico em Educação

Considerando os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos, o Pro-
funcionário leva em conta as competências gerais atribuídas ao Técni-
co em Serviços de Apoio à Educação pela Câmara de Educação Básica 
– CEB do Conselho Nacional de Educação –CNE, por meio do Parecer 
nº 16/2005, a saber:

• identificar o papel da escola na construção da sociedade contem-
porânea; 

• assumir uma concepção de escola inclusiva, a partir de estudo ini-
cial e permanente da história, da vida social pública e privada, da 
legislação e do financiamento da educação escolar;  

• identificar as diversas funções educativas presentes na escola;  

• reconhecer e constituir a identidade profissional educativa em sua 
ação nas escolas e em órgãos dos sistemas de ensino; 

• cooperar na elaboração, execução e avaliação da proposta peda-
gógica da instituição de ensino;  

• formular e executar estratégias e ações no âmbito das diversas fun-
ções educativas não docentes, em articulação com as práticas do-
centes, conferindo-lhes maior qualidade educativa;  

• dialogar e interagir com os outros segmentos da escola no âmbito 
dos conselhos escolares e de outros órgãos de gestão democrática 
da educação;  

• coletar, organizar e analisar dados referentes à secretaria escolar, à 
alimentação escolar, à operação de multimeios didáticos e à manu-
tenção da infraestrutura material e ambiental; 

• redigir projetos, relatórios e outros documentos pertinentes à vida 
escolar, inclusive em formatos legais para as diversas funções de 
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apoio pedagógico e administrativo.

Acrescentam-se, na tentativa de tornar mais específica a profissão, as 
seguintes competências: 

• identificar e reconhecer a escola como uma das instituições sociais 
e nela desenvolver atividades que valorizem as funções da educa-
ção;  

• descrever o papel do técnico em educação na educação pública do 
Brasil, de seu estado e de seu município; 

• atuar e participar como cidadão, técnico, educador e gestor em 
educação nas escolas públicas, seja da União, dos estados, do Dis-
trito Federal ou dos municípios;  

• compreender que na escola todos os espaços são de vivência cole-
tiva, nos quais deve saber atuar como educador; 

• participar e contribuir na construção coletiva do projeto político 
pedagógico da escola em que trabalha de maneira a fazer avançar 
a gestão democrática; 

• representar, nos conselhos escolares, o segmento dos funcionários 
da educação;  

• compreender e assumir a inclusão social como direito de todos e 
função da escola; 

• elaborar e articular com os docentes, direção, coordenadores, estu-
dantes e pais, projetos educativos que assegurem a boa qualidade 
da educação na escola, bem como o cumprimento dos objetivos 
pactuados em seu projeto político-pedagógico;  

• diagnosticar e interpretar os problemas educacionais do município, 
da comunidade e da escola, em especial quanto aos aspectos da 
gestão dos espaços educativos específicos de seu exercício profis-
sional; 

• manusear aparelhos e equipamentos de tecnologia, colocando-os 



Rede e-Tec Brasil9

a serviço do ensino e das aprendizagens educativas e formativas; 

• investigar e refletir sobre o valor educativo das suas atividades no 
contexto escolar, para poder criar melhores e mais consistentes 
condições para realizá-las; 

• transformar o saber fazer da vivência em prática educativa para a 
construção de outras relações sociais mais humanizadas.
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Perfil Específico do Técnico em  
Alimentação Escolar

O perfil profissional do Técnico em Alimentação Escolar é constituído 
de conhecimentos, saberes, valores e habilidades que o credenciam 
como gestor do espaço educativo de alimentação escolar. Espera-se, 
então, que esta formação profissional propicie as seguintes compe-
tências específicas:

a) preparar cardápios escolares de alto valor nutritivo, baixo custo, preparo 

rápido e sabor regionalizado e sazonal;

b) dominar os principais conhecimentos da profissão, integrando os conhe-

cimentos científicos e tecnológicos transmitidos e produzidos, além de 

ressignificar a sua experiência profissional;

c) conhecer, na teoria e na prática, os valores nutricionais dos alimentos, à 

luz dos aportes da química e da biologia, bem como a oferta regional de 

nutrientes de origem animal, vegetal e mineral em suas variações culiná-

rias;

d) conhecer os fundamentos e as práticas da educação alimentar nas dife-

rentes fases da vida humana, bem como nas situações familiar, pessoal 

e escolar;

e) diagnosticar na escola casos de subnutrição, obesidade e outros estados 

que exigem processo de reeducação alimentar;

f) ter conhecimento crítico dos desvios na oferta de alimentos, principal-

mente em suas versões industriais e superfaturamentos; 

g) conhecer várias opções de receitas e de preparação de alimentos compa-

tíveis com as refeições escolares, a partir da oferta regional e das estações 

do ano;

h) escolher e planejar cardápios escolares a partir da elaboração das alterna-

tivas criadas pelos nutricionistas, quando houver;

i) conhecer o mercado local de oferta de alimentos industriais, semi-ela-

borados e in natura, e ser capaz de efetuar compras dos insumos para a 

preparação semanal da merenda na escola; 

j) ter conhecimento teórico e prático do manejo de hortas domiciliares e 
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escolares, como suporte parcial dos insumos da merenda escolar;

k) dominar as técnicas de relações humanas com crianças, adolescentes e 

adultos, no sentido de acompanhá-los em sua educação alimentar, inclu-

sive no consumo das refeições e alimentos escolares;

l) dominar os princípios e práticas da organização de uma cantina e cozinha 

escolar, bem como o funcionamento e reparo dos seus equipamentos;

m)  conhecer os princípios e as técnicas de higiene e segurança do trabalho 

referentes à sua área de atuação na escola, incluindo práticas de conser-

vação e armazenamento de alimentos e correto manejo do lixo; 

n) conhecer as políticas nacionais de abastecimento, de produção de ali-

mentos e de alimentação escolar no contexto nacional;

o) contribuir para a formação de hábitos saudáveis de alimentação e nutri-

ção escolar;

p) conhecer os princípios das dietas alimentares, a composição dos nutrien-

tes e as quantidades adequadas para a merenda escolar enquanto ali-

mentação diária e semanal de crianças, adolescentes, jovens e adultos;

q) ter a habilidade para dialogar com os profissionais das diversas áreas da 

educação e esforçar-se para praticar a interdisciplinaridade na educação 

alimentar e na oferta de merenda escolar;

r) compreender as estações do ano e interpretar a sua influência na produ-

ção de alimentos e carnes;

s) comunicar-se com os estudantes antes e durante a oferta dos alimentos, 

conduzindo-os para saber decidir a quantidade e suas escolhas; 

t) interpretar as informações obtidas pela mídia ou pela internet e distinguir 

o real e o enganoso;

u) auxiliar a comunidade escolar e familiar a adquirir hábitos saudáveis; 

v) criar e manter hábitos saudáveis com a disposição para viver seus sonhos 

com saúde, prazer e como educador da alimentação escolar.
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Olá, meu nome é Eliene Ferreira de Sousa, nasci em 
Brasília e sou nutricionista. Trabalho com alimen-
tação escolar desde 2006, nos primeiros anos, no 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e depois na Secretaria de Educação do Distri-
to Federal, onde coordeno o Programa de Alimentação 
Escolar.

Nos últimos anos, venho trabalhando com a gestão da alimentação 
escolar que é diferente nas esferas de governo, em que pese serem 
complementares. Ter uma visão mais ampliada de uma política públi-
ca, ainda mais da magnitude do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar- PNAE que atende crianças, jovens e adultos da educação bá-
sica  em todo país,  tornou-se  muito necessário.  

Ademais, conhecer a ponta, a execução do programa diariamente dá 
uma dimensão dos desafios da gestão do PNAE e da formação de 
técnicos em alimentação escolar. Assim, o trabalho educativo e for-
mativo de tantos funcionários da educação, pessoas como você,  vem 
contribuindo  nos processos de aprendizagens em que os estudantes 
alimentados vivenciam melhor experiências de cidadania.

Acredito muito na ideia de formar Técnicos em Alimentação Escolar. 
Faço votos de que cada uma das mais de 150 mil escolas brasileiras te-
nha ao menos um Técnico em Alimentação Escolar a fim de colaborar 
com a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A você, desejo bons estudos e sucesso!!

Mensagem da Professora-autora     

Eliene Ferre

ir
a 
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e 
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o

u
sa
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Apresentação da Disciplina

Este caderno - Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas - tem 
como objetivo discutir as ações de educação alimentar e nutricional 
de modo que você possa ampliar os seus conhecimentos e transfor-
mar as suas práticas e rotinas no seu fazer cotidiano. Este caderno 
traz conteúdos e informações importantes na sua formação no que 
diz respeito à alimentação saudável e adequada a ser praticada na 
escola. 

Ele traz subsídios que se vão  juntar aos seus conhecimentos sobre 
segurança alimentar, higiene, saúde, qualidade e melhor aproveita-
mento nutricional dos alimentos, meio ambiente e a importância da 
agricultura familiar para a alimentação escolar, tudo isto permeado 
pela educação,  em que a escola está inserida e exerce papel primor-
dial, não só no desenvolvimento intelectual dos estudantes, mas na 
formação para a vida.

Preparei para você, neste caderno, alguns Pratiques que o levem a 
rever as ações e atitudes durante o seu trabalho e, ao mesmo tempo, 
a melhorar os conhecimentos adquiridos durante o curso.  

Você sabia que todos aqueles que trabalham nas escolas  têm o direito 
à formação para se tornarem educadores? Este curso tem a finalidade 
de torná-lo educador, com o perfil técnico para continuar cuidando 
dos nossos estudantes por meio da gestão da alimentação escolar. 
Lembre-se de que agora temos várias escolas de tempo integral e que 
discutir, gerenciar e manipular a alimentação tornou-se relevante para 
todos os profissionais da educação. 

Você poderá contribuir para que os alunos adquiram uma memória 
alimentar, do paladar e de hábitos saudáveis de alimentação e de vida. 
Mais do que isto, a partir do momento em que cada aluno comparti-
lha o aprendizado com a sua família, com os amigos e com a comuni-
dade, o conhecimento sobre educação alimentar é multiplicado.
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Indicação de Ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: remete o tema para outras fontes: livro, revista, jornal, 
artigos, noticiário, internet, música etc.

Dicionário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 
utilizados no texto.

Em outras palavras: apresenta uma expressão de forma mais simples. 

Pratique: são sugestões de: a) atividades para reforçar a compreensão 
do texto da Disciplina e envolver o estudante em sua prática; b) ativi-
dades para compor as 300 horas de Prática Profissional Supervisionada 
(PPS), a critério de planejamento conjunto entre estudante e tutor.

          
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever/ 
conversar/observar sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Post it: anotação lateral que tem a intenção de apresentar uma infor-
mação adicional, lembrete ou reforço de algo já dito.
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Olá! Você que está no Curso Técnico em Alimentação Escolar vai 
aprender nesta Unidade alguns conceitos relacionados à alimentação 
escolar e como aplicá-los. Aproveite para conversar com o nutricio-
nista do seu município e também repense a alimentação oferecida 
aos nossos estudantes, considerando que temos uma diversidade de 
alimentos nas diferentes regiões brasileiras.

Todos os seres humanos  têm a necessidade básica de alimentar-se, no 
entanto tornou-se comum a má nutrição, que envolve tanto o sobre-
peso e a obesidade quanto a desnutrição. A Constituição Federal de 
1988 trouxe a alimentação como um direito fundamental, ao lado de 
outros direitos como saúde, educação, moradia, cultura, transporte e 
direito à informação e comunicação.

Os direitos sociais são indissociáveis, ou seja, um não pode deixar de 
acontecer em detrimento de outro. No caso da alimentação escolar, 
exige de nós trabalhadores em educação uma constante defesa de 
uma alimentação saudável dentro das escolas. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desampa-
rados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 64, de 2010)

         
Após a sua leitura, do artigo 6º da Constituição Federal, con-
verse com a sua tutora e veja , na sua comunidade, ou até 
mesmo na escola onde você trabalha, se algum desses direitos 
tem sido violado? Se sim, o que você pode fazer para ajudar 
esta pessoa ou família?

Leia o artigo 6º da Constituição 
Federal de 1988 e saiba quais são 

os direitos sociais que todos os 
cidadão brasileiros têm.
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Agora, vamo-nos deter em apenas um desses direitos: o Direito à 
Alimentação.

Se um estudante recebe todos os dias na escola apenas um tipo de 
alimento, seu direito à alimentação está assegurado? Certamente que 
não. Este direito está relacionado a uma alimentação de qualidade, 
em quantidade suficiente e de modo permanente.

O direito à alimentação saudável significa que todo ser humano deve 
receber alimentos de vários tipos e em quantidade que atenda suas ne-
cessidades nutricionais diárias para manutenção da saúde e bem-estar.

Como é um dever do Estado respeitar, proteger, promover, prover, 
informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano 
à alimentação adequada, na escola não pode ser diferente. A alimen-
tação deve ser de qualidade, não  bastando dar qualquer alimento, de 
qualquer jeito e achar que se está garantindo a alimentação daquele 
estudante.

Reflita sobre a seguinte situação: numa escola rural do interior do 
Brasil, só está sendo servida, na alimentação para os alunos, farinha 
de mandioca. Um dia a professora pede que os alunos levem para a 
escola açúcar e no outro dia que eles levem sal para temperar a fari-
nha. Qual a sua opinião sobre a situação da alimentação escolar desta 
escola rural? O direito à alimentação saudável destes estudantes está 
sendo respeitado?

A promoção da saúde, da nutrição e da alimentação para os alunos 
passa pelo acesso aos alimentos adequados, de qualidade e na quan-
tidade certa e também o direito à informação sobre estes temas.

Observe que estamos falando do direito à informação, integrado ao 
direito à alimentação. O acesso à informação proporciona as escolhas 
de forma autônoma e cuidadosa. Vamos refletir sobre a seguinte situ-
ação: desde a implementação do Programa Bolsa Família, os benefici-
ários  têm tido acesso a mais alimentos, entretanto isto não representa 
que sejam alimentos saudáveis. As frutas, hortaliças e carnes são itens 
caros da alimentação que não são prioritários para as famílias de baixa 
renda salarial. 
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A informação sobre alimentação saudável é determinante nas com-
pras de alimentos para o consumo familiar. Este é mais um dos moti-
vos para que nós prossigamos discutindo sobre educação alimentar e 
nutricional.

E, então, você sabe o que é educação alimentar e nutricional? 

“Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da realização 
do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional, é um campo de conheci-
mento e prática contínua e permanente, transdisciplinar, inter-
setorial e multiprofissional, que visa promover a prática autô-
noma e voluntária de práticas alimentares saudáveis. A prática 
da Educação Alimentar e Nutricional deve fazer uso de aborda-
gens e recursos educacionais problematizadores e ativos que 
favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, 
considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sis-
tema alimentar e as interações e significados que compõem o 
comportamento alimentar.” (FONTE: BRASIL. Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de Referência 
de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. 
Brasília, 2012.)

Leia o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 
para as Políticas Públicas e converse com o nutricionista respon-
sável pela alimentação escolar sobre quais ações de educação 

alimentar e nutricional podem ser desenvolvidas nas escolas de seu 
município.

Vamos entender melhor este conceito de educação alimentar e nutri-
cional?

Uma pessoa que é o sujeito da ação de educação alimentar e nutri-
cional deve:

• ser capaz de fazer escolhas alimentares por ele mesmo, de forma 
que seus hábitos alimentares se transformem e sejam saudáveis;

• ser capaz de lidar com as propagandas publicitárias nos meios de 
comunicação.

O Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
– PNAE integra o rol de 

políticas públicas em 
segurança alimentar 

e nutricional, que 
constam no Marco 

de Referência de 
Educação Alimentar 

e Nutricional para 
as Políticas Públicas, 
publicação que tem 

como organizador 
o Ministério de 

Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome – MDS 

(Brasil, 2012)
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• ser capaz de orientar outras pessoas, inclusive os estudantes;

• ser capaz de coibir o desperdício, de produzir alimentos respeitan-
do o meio ambiente e promover a sustentabilidade ambiental;

• ser capaz de valorizar os hábitos culturais, regionais e a sazonali-
dade; e

• ser capaz de usar de forma adequada os alimentos, principalmen-
te, óleo, açúcar e sal.

E de que forma isto acontece?  

Em primeiro lugar, respeitando a cultura e a fase da vida em que esta 
pessoa se encontra. Depois, nada deve ser imposto e sim conversado, 
tendo o diálogo como princípio para expor os motivos e as consequên-
cias de se manterem hábitos que sejam prejudiciais à saúde.

Quais são os hábitos alimentares dos estudantes de sua escola 
e quais podem ser considerados saudáveis?

Agora, em nosso país temos escolas de tempo integral.  Como 
os funcionários que trabalham  o dia todo nestas escolas po-
dem ajudar os estudantes a  adquirir hábitos saudáveis? 

          
A educação alimentar e nutricional é dirigida a indivíduos, grupos e 
comunidades e um dos objetivos dessa ação consiste  na promoção da 
alimentação adequada e saudável, com qualidade inclusive nutricional.

Afinal, qual a vantagem de se consumirem alimentos que não são ri-
cos em nutrientes, vitaminas, minerais e fibras? Pense nisto enquanto 
você estiver fazendo a próxima refeição da escola.

Sob este aspecto, podemos dizer que as ações de educação alimentar 
e nutricional são, portanto, a garantia do direito de cada cidadão a 
uma alimentação de qualidade, saudável e sustentável. Quando reali-
zada com crianças das séries iniciais, essas ações se tornam ainda mais 
importantes, uma vez que é na infância que acontece a formação dos 
hábitos alimentares de uma pessoa.
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Agora vamos compreender alguns princípios , segundo o Marco de 
Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Pú-
blicas, a serem observados na realização das ações de educação ali-
mentar e nutricional, além daqueles já definidos nas políticas públicas 
relacionadas com a educação alimentar e nutricional:

1. Sustentabilidade social, ambiental e econômica

Na escola, você pode trabalhar as ações de educação alimentar e nu-
tricional de forma contínua, ou seja, ao preparar a alimentação e ao 
servir aos estudantes diariamente.  Lembremos que os profissionais da 
escola, ao discutirem o seu plano político-pedagógico, podem prever 
ações da comunidade escolar.

O meio ambiente não pode ser deixado em segundo plano quando se 
fala de alimentação no seu sentido mais amplo. Simplesmente produ-
zir alimentos sem considerar a preservação do meio ambiente da área 
onde vivemos já não é mais aceitável. Nos últimos anos, os estudos 
valorizam práticas que preservam os recursos naturais, como florestas, 
matas ciliares, mananciais e rios. 

Observe também que desenvolver ações de educação alimentar nas 
escolas exige dos gestores medidas e recursos. Neste sentido,  é pre-
ciso prever quais os recursos (humanos, financeiros, de mobilização, 
insumos e materiais) são necessários para que as ações possam ser 
constantes. 

2. Abordagem  do sistema alimentar  na sua integralidade

Não dá para falar de educação alimentar e nutricional por meio da 
oferta de alimentos adequados se não pensarmos qual o sistema de 
produção agrícola, por exemplo, está sendo aplicado nesta produção. 
Uma preocupação na produção agrícola tem sido o uso indiscriminado 
de agrotóxicos e de sementes transgênicas . 

Veja o que acontece em grandes locais de comercialização de alimen-
tos, como grandes supermercados e nas centrais de abastecimentos 
(Ceasa), quanto ao desperdício de alimentos. Geralmente, não há 
ações para distribuir os alimentos que não passam no controle de qua-
lidade para a grande comercialização com relação a tamanho, nível 

Leia um pouco mais sobre isso nos
sites indicados a seguir.

“Sustentabilidade é um termo
usado para definir ações e

atividades humanas que visam
suprir as necessidades atuais das

pessoas, sem comprometer o
futuro das próximas gerações...

A noção de sustentabilidade
está intimamente relacionada

com a de responsabilidade
social.” Disponível em: http://

rededecidades.ning.com/
profiles/blogs/voc-sabeo-

que-sustentabilidade-
edesenvolvimento-

sustent-vel
Acesso 29 de abril de 2013.

“O desenvolvimento que satisfaz
as necessidades do presente sem

comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazerem

suas próprias necessidades”
(Brundtland, 1987). Disponível em:
http://sustentabilidades.com.
br/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=30&I

temid=50 
Acesso 29 de abril de

2013.

Sementes transgênicas são 
aquelas que foram manipuladas 

geneticamente com o objetivo 
de se tornarem plantas mais 

resistentes a ataques de pragas 
e insetos, e produzirem mais que 
as plantas convencionais. Ainda 

não se sabe quais os efeitos, 
no corpo humano, do consumo 

de alimentos geneticamente 
modificados.

Acesse esse site e se informe um 
pouco mais sobre esse tema:

http://www.cultivando.com.
br/alimentacao_e_saude_

seguranca_alimentar_
transgenicos_e_saude.html

Princípio é aquilo de que não 
abrimos mão quando vamos 
executar algo. Por exemplo: você 
não permite que as decisões 
sejam tomadas na sua casa sem a 
participação de todos. O diálogo é 
um princípio importante para você.
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de maturação,  mas estes alimentos poderiam ser doados para insti-
tuições filantrópicas ou até mesmo ser vendidos a preços mais baixos.

Converse com seus colegas da sua turma e façam:

a. Uma visita a uma central de abastecimento (Ceasa) ou uma grande 
feira da sua cidade e verifique se há alguma quantidade de alimentos 
bons para consumo que é jogada no lixo.

Integram o Sistema 
Alimentar as dimensões 
de produção, de 
abastecimento, de 
comercialização, de 
distribuição e de consumo 
de alimentos,passando 
ainda por temas mais 
amplos como acesso à 
terra e à água e gestão 
do lixo.
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b. Uma visita a um supermercado e entreviste o gerente do lugar e pes-
quise o que é feito com os alimentos que estão com a validade muito 
próxima de expirar.

c. Por fim, converse com o nutricionista sobre o que fazer para mini-
mizar a perda de alimentos na sua escola, caso ela exista. Registre seu 
trabalho em seu memorial.

          
3. Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversida-
de de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade do 
saber de diversas naturezas

A cultura popular vem sendo respeitada do ponto de vista da alimen-
tação. Algumas comunidades  mantêm determinados hábitos alimen-
tares que são praticados há anos, como, por exemplo, o uso de certas 
ervas em forma de chás que podem ter ação calmante, anti-inflama-
tória e outras.

Já em determinadas aldeias indígenas, a alimentação não é só servida 
para todos os estudantes na escola e sim para toda a aldeia, pois é 
hábito cultural que todos se alimentem juntos, sem o uso de pratos e 
talheres. O que há de errado? Nada. No contexto daquela comunida-
de, é assim que as refeições são realizadas e isto deve ser preservado.

4. Valorização da culinária enquanto prática emancipatória

Cada região do país tem um conjunto de alimentos típicos que a iden-
tifica.

Foto: Ceasa Campinas
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Veja o café da manhã no Nordeste brasileiro: é comum encontrar abó-
bora, cará, inhame e banana cozidos. Já o pão francês é mais frequen-
te no Centro-Sul do nosso país, enquanto que, no Norte, a tapioca 
de mandioca, em alguns lugares  chamada de beiju, substitui o pão 
francês. Agora vamos pensar um pouco sobre as escolas de tempo 
integral  onde os estudantes vão fazer no mínimo três refeições. O al-
moço dessas escolas, espalhadas nas diversas regiões brasileiras, será 
diferente e terá a aplicação da cultura alimentar local sem interferên-
cias de qualquer natureza. 

No caso de uma escola em tempo integral do seu município, qual 
alimento ou preparação típica da sua região  poderá ser servido no 
almoço dos estudantes?

Escolha um dos Pratiques:

a. Dividam-se em grupo e, após pesquisarem os pratos típicos 
de cada região, cada grupo deverá trazer uma preparação para 
ser degustada pela turma. Mas, ninguém deverá provar os pratos sem 
antes o grupo explicar a história daquele prato. Você vai-se surpreen-
der com a riqueza da cultura alimentar do nosso Brasil. Bom apetite!! 
Registre em seu memorial essa oportunidade, certamente rica de sabo-
res e cultura.

b. Em um dos encontros quinzenais, converse com a sua tutora e pro-
gramem-se para visitar uma festa típica de sua cidade. Faça os regis-
tros necessários.

5. A promoção do autocuidado e da autonomia

Fonte: Bdieu/ http://www.flickr.com/photos/bee/3769251526/sizes
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A capacidade que cada pessoa tem de cuidar de si própria tem que 
ser estimulada. Não é necessário que se tenha alguém o tempo todo 
dizendo o que comer ou o que deixar de comer. Mas, o conhecimento 
e a aprendizagem sobre os alimentos saudáveis  têm que gerar inde-
pendência na hora de escolher o que é melhor para cada indivíduo.

6. A educação enquanto processo permanente e gerador de au-
tonomia e participação ativa e informada dos sujeitos

As ações de educação alimentar e nutricional devem  ter um caráter 
continuado, sempre dando aos indivíduos o poder da escolha dos ali-
mentos a partir daquilo que aprenderam e que este aprendizado seja 
participativo entre todos.

7. A diversidade dos cenários de prática da educação alimentar 
e nutricional

Não é só na escola que se fazem ações de educação alimentar e nu-
tricional. Algumas pessoas diabéticas podem frequentar um grupo 
no Centro de Saúde e assim, de forma interativa, aprenderem como 
podem-se alimentar de forma saudável diante das necessidades nutri-
cionais típicas que a doença impõe.

Liste e discuta pelo menos outros dois lugares onde é possí-
vel realizar ações de educação alimentar e nutricional. Organize 
com sua tutora e o nutricionista  de sua escola algumas ações 

para por em prática. Escolha, por exemplo, um alimento da safra ou 
uma comida típica da região, caso você queira falar sobre as ações de 
agricultura.

Lembre-se de fazer os registros conforme orientação da tutora.

8. Intersetorialidade

As mais diversas áreas, tais como saúde, agricultura, educação, meio 
ambiente devem trabalhar em conjunto para desenvolver ações de 
educação alimentar e nutricional. É necessário que haja convergência 
das ações, de forma que a grande beneficiada seja a sociedade, que 
vai ser o alvo destas ações intersetoriais.
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9. Planejamento, avaliação e monitoramento das ações

Antes de qualquer ação, é primordial que exista um diagnóstico da si-
tuação a ser enfrentada. Com base nele, é feito um planejamento das 
ações. O monitoramento, o qual é periódico, aponta se o rumo está 
alinhado com o planejado e as avaliações, que têm vários objetivos, 
são primordiais para que saibamos quais foram os resultados gerados 
após as ações adotadas.   

Refletindo sobre os princípios elencados anteriormente e con-
siderando sua prática de trabalho diária, escolha um dos prin-
cípios e elabore um texto. Você, sua turma e a tutora criem um 
varal com as redações e discutam em grupo.





Unidade 2

Os fatores   
externos à   
escola que   
causam impacto 
na  educação   
alimentar e   
nutricional

Marcos Santos/ USP Imagens
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Olá, prezado funcionário-estudante.

O que você achou da primeira unidade? Vamos continuar nossa con-
versa sobre educação alimentar e nutricional? A proposta desta unida-
de é trazer uma reflexão sobre como fatores externos à escola podem 
causar impacto nas ações de educação alimentar e nutricional que 
acontecem nas escolas.

Vamos começar conhecendo quais são as áreas  nas quais podem ser 
desenvolvidas as ações de educação alimentar e nutricional. São elas: 
saúde, educação, assistência social, esporte e lazer, agricultura, traba-
lho, meio ambiente, cultura.

E mais: tanto o setor público e suas esferas quanto o setor privado, 
especialmente no âmbito da sociedade civil, são chamados a se en-
volverem na realização das ações de educação para a promoção da 
alimentação saudável.   

Se todas estas áreas trabalharem de forma integrada, o princípio da 
intersetorialidade, que já vimos no capítulo anterior,  será respeitado. 
E, assim, as diversas políticas públicas e até mesmo as iniciativas do 
setor privado no âmbito da segurança alimentar e nutricional serão 
mais efetivas.

Outra questão complexa é a dificuldade de acesso a renda por uma 
parcela da  população brasileira que ainda continua distante dos direi-
tos sociais. Muitas famílias têm dificuldades para comprar  alimentos 
básicos e nutricionais. 

Diante desta situação, o governo federal por meio do programa federal 
de distribuição de renda, o chamado Programa Bolsa Família,  busca  
melhorar a renda das famílias, estimular a frequência dos alunos na 
escola e, assim, promover ações  voltadas para a  segurança alimentar 
e nutricional nas escolas. 

Depois de tudo que discutimos até aqui, como você acha que o 
governo pode incentivar as ações de educação alimentar e nu-
tricional?

Uma das formas de o governo atuar nas ações de educação alimentar 
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e nutricional é garantindo investimento financeiro para que as ações 
aconteçam. O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, entre as muitas ações orçamentárias destinadas à segurança 
alimentar e nutricional, de vários ministérios, é o gestor da ação orça-
mentária chamada Educação Alimentar e Nutricional. Foram investi-
dos 6 milhões de reais, nos últimos anos, principalmente para capaci-
tar e formar pessoas na área de educação alimentar e nutricional.

Para você, existe mais alguma ação do Governo Federal para assegu-
rar a efetividade da educação alimentar e nutricional?

Para a efetivação de uma política pública, é necessária a instituição 
de marcos legais, ou seja, é preciso escrever leis e normas que devem 
ser cumpridas por todos. Então, vejamos uma das mais importantes 
legislações que existem sobre esta temática: a Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN.

A Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional prevê, entre suas diretrizes, a insti-
tuição de processos permanentes de educação 
alimentar e nutricional. Estas diretrizes estão 
detalhadas no Plano Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, o qual é derivado da 
Política de Segurança Alimentar e Nutricional,  
na qual, dos seis objetivos previstos, quatro se 
relacionam diretamente com a educação ali-
mentar e nutricional e para cada um deles fo-
ram definidas metas prioritárias para o período 
2012/2015.

Veja quais são estes objetivos previstos no Plano Nacional:

1. assegurar processos permanentes de educação alimentar e nutricio-
nal e de promoção da alimentação adequada e saudável, valorizando 
e respeitando as especificidades culturais e regionais dos diferentes 
grupos e etnias, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional e 
da garantia do direito humano à alimentação adequada; 

2. estruturar e integrar ações de educação alimentar e nutricional nas 
redes institucionais de serviços públicos, de modo a estimular a auto-

Fonte: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome
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nomia do sujeito para produção e práticas alimentares adequadas e 
saudáveis;

3. promover ações de educação alimentar e nutricional no am-
biente escolar e fortalecer a gestão, execução e o controle social 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vistas à pro-
moção da segurança alimentar e nutricional;

4. estimular a sociedade civil organizada a atuar com os componentes 
alimentação, nutrição e consumo saudável. 

Os outros dois objetivos deste Plano relacionam-se com a promoção 
da ciência, tecnologia e inovação para a segurança alimentar e nutri-
cional e da cultura e educação em direitos humanos, em especial o 
direito humano à alimentação adequada. 

Você e sua tutora escolham uma destas opções:

1. Vá ao site www.planalto.gov.br/consea ou www.mds.gov.br 
e imprima os objetivos do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Depois, convide um nutricionista, um professor de Ciên-
cias ou Biologia para  discutir o objetivo no. 3  do Plano de Segurança 
Alimentar e Nutricional. Escolha um encontro quinzenal e faça um bom 
debate!

2. Para incrementar ainda mais esta discussão, promova reuniões com 
os conselheiros de segurança alimentar e nutricional, conselheiros de 
alimentação escolar, conselheiros escolares e, por fim, convide também 
os gestores da Secretaria de Educação para apresentar as propostas. 
Não fique parado. Seja engajado na causa da segurança alimentar e 
nutricional e veja a sua cidade dar um salto de qualidade nesta área. 
Registre esse importante passo de cidadania de acordo com as orien-
tações de sua tutora.

Para puxar estas discussões, você e os seus colegas podem aprofundar 
os seus conhecimentos . Vejam algumas sugestões de leitura no Saiba 
Mais.

Conheça também outros projetos governamentais para a educação 
alimentar e nutricional:

Saiba mais sobre educação 
alimentar e nutricional.

  Leia o artigo: 
Educação Nutricional: Por que 

e para quê? no site: http://
www.educacaoemnutricao.

com.br/documentos/
educacaonutricional_

porqueeparaque-44713.pdf 
e ainda “Os Aspectos Simbólicos 
da Alimentação” no site: http://
www.educacaoemnutricao.

com.br/documentos/                
aspectossimbolicosda

alimentacao60100.pdf. 
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1. Projeto Criança Saudável Educação Dez – desenvolvido e exe-
cutado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE/MEC e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome – MDS.
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2. Projeto Dez Passos para Alimentação Saudável na Escola – 
desenvolvido e executado pelo Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação – FNDE/MEC e pelo Ministério da Saúde. 

Fonte: http://www.rebrae.com.br/banco_arquivos/arquivos/cecanes/cartilha_docente_pr.pdf
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Fonte: wagg66/ banco de imagens sxc.hu

3. Radionovelas sobre educação alimentar e nutricional – 
desenvolvido e executado pelo Ministério da Saúde e a 
Câmara dos Deputados

 A Rádio Câmara junto com o Ministério da Saúde lançou ra-
dionovela sobre a prática de alimentação saudável nas escolas. 
“A hora do recreio: é tempo de comer bem” chama a atenção 
para os benefícios de uma boa alimentação e mostra o que pais, 
professores e a sociedade podem fazer para estimular hábitos 
alimentares saudáveis em jovens e crianças.

“A radionovela é uma criação de Regina Cunha, com edição de 
Ana Delmonte e produção de Patrícia Lemos e Teresa Cristina 
Cunha. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Câmara 
e o Ministério da Saúde. 

O programa não vai ao ar, mas fica disponível no site da Rádio 
Câmara na internet (www.camara.gov.br). Cerca de 700 emis-
soras de rádio conveniadas à Rádio Câmara podem veicular a 
produção em sua grade de programação. 

Juntamente com a radionovela , será lançada uma série de qua-
tro programas, produzidos em parceria com a Federação das In-
dústrias de São Paulo (Fiesp). Eles têm duração de dois minutos 
cada, com receitas que aproveitam integralmente os alimentos, 
inclusive as cascas.”

Veja no Saiba mais o link da radionovela.

Veja um pouco do que falamos 
sobre radionovela.

http://www2.camara.leg.
br/camaranoticias/noticias/
COMUNICACAO/94039-
RADIO-CAMARA-LANCA-
RADIONOVELA-SOBRE-
ALIMENTACAO.html 
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Veja a seguinte sugestão. Você poderá incrementá-la.

1. Aproveite um encontro quinzenal e veja a radionovela. Depois cada 
um deverá escrever uma carta sobre educação alimentar e nutricional.

2. Cada um deverá apresenta a sua carta ao grupo.

3. A tutora deverá consolidar a carta para a Frente Parlamentar de Se-
gurança Alimentar e Nutricional, propondo aos nossos parlamentares as 
ações de educação alimentar e nutricional que você discutiu com seus 
colegas, tutores, nutricionistas, professores ao longo dessa unidade. 

4. Envie para: www.camara.leg.br/participe/faleconosco. 

Como a indústria de alimentos e a mídia contribuem para a for-
mação de hábitos alimentares?

Agora que você estudou algumas ações do governo para efetivação 
do direito humano à alimentação adequada por meio da educação ali-
mentar e nutricional, vamos discutir um outro fator que não podemos 
deixar de lado: como a indústria de alimentos e a mídia trabalham seu 
poder de formar opinião sobre a alimentação. 

A mídia (televisão, rádio, revistas, internet) e as peças publicitárias 
(propagandas) exercem grande influência nas escolhas alimentares. 
Você já percebeu que o comercial de redes de lanchonetes ou pizza-
rias normalmente passa na televisão no horário muito próximo das 
refeições? Não é por acaso. Nestes horários as pessoas estão com mais 
fome e tendem a fazer escolhas alimentares sem considerar se são 
saudáveis ou não.

Fonte: Marcos Santos/USP Imagens
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E o que dizer da propaganda de alimentos voltada para o público in-
fantil? Normalmente estão nas revistinhas (gibis) ou ainda no horário 
em que estão assistindo aos desenhos animados na televisão. Fazem 
publicidade de alimentos pouco saudáveis, tais como refrigerantes, 
salgadinhos empacotados, chocolates e outras guloseimas e com for-
te apelo dos desenhos animados favoritos da criançada ou então ofe-
recendo brinquedos na compra de tais alimentos.

O governo e os movimentos sociais ligados à segurança alimentar e 
nutricional  têm enfrentado a necessidade de regulamentar a publici-
dade de alimentos para o público infantil. Muita discussão já foi rea-
lizada neste sentido, entretanto a efetivação desta  regulamentação 
ainda não ocorreu.

Converse com o seu tutor e pesquise como o Governo Federal e 
os movimentos sociais estão trabalhando para que as crianças 
não fiquem expostas a propagandas de alimentos não saudáveis 
e discuta com os seus colegas sobre este assunto. Traga exemplos de 
mídias (revistas, propagandas de televisão e outros que achar) que te-
nham estas propagandas e anote em seu memorial.

A partir deste momento, neste capítulo, continuaremos estudando o 
que interfere, para além das nossas escolas, nas ações de educação 
alimentar e nutricional.

Fonte: Ministério da Pesca e Aquicultura
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Você já viu em cadernos anteriores, no 10 e 11, por exemplo, que  a 
população brasileira e boa parte da população mundial estão expe-
rimentando a chamada transição nutricional,  em que a desnutrição 
tem cedido lugar  ao sobrepeso e à obesidade, estes acompanhados 
de carências nutricionais de ferro, vitamina A e iodo, principalmente.

Existem nutrientes que o organismo necessita ingerir em maiores 
quantidades. São os chamados macronutrientes. Você sabe quais são 
eles? 

• Carboidratos: responsáveis por fornecer energia para as ativida-
des das pessoas.

• Proteínas: responsáveis por formar os mais variados tecidos celu-
lares no corpo humano. Podem ser usados como fonte de energia 
em situações anormais.

• Lipídios (gorduras): também têm sua função principal ligada à 
disponibilização de energia para as diversas atividades. É desta for-
ma que o corpo humano estoca energia.

Na alimentação escolar, por meio da legislação que rege o pro-
grama nacionalmente, seis vitaminas e minerais foram defi-
nidos como prioritários para serem fornecidos aos alunos por 
meio dos alimentos. São chamados de micronutrientes, pois 
são imprescindíveis para o funcionamento do organismo,  em-
bora sua ingestão  deva ser  em pequeníssimas quantidades.   

São eles:

Micronutrientes Alimentos Fontes

1 Ferro Leites e derivados. Peixes, cereais e hortaliças verdes escuras.

2 Zinco Alimentos de origem animal, como as carnes de vaca, galinha, porco e alimentos 
de origem vegetal como as hortaliças verdes escuras.

3 Cálcio Carnes vermelhas, fígado, miúdos, ovos e mariscos.

4 Magnésio Grãos e derivados, nozes e sementes.

5 Vitamina A Frutas e hortaliças de cor amarelo-alaranjada ou verde escura. E ainda os óleos 
vegetais.

6 Vitamina C Frutas cítricas, como laranja, limão, acerola e outras como a goiaba.

A maioria dos minerais e vitaminas é obtida em alimentos, onde exis-
tem na forma de sais e compostos orgânicos. Alimentos muito proces-
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sados e alimentos como o açúcar e bebidas açucaradas como refrige-
rantes, por exemplo, contêm poucos nutrientes. 

Agora que você estudou quais são os alimentos ricos em micronu-
trientes que devem ser consumidos pelos estudantes de nossas esco-
las, vamos ver como os estudantes estão se  alimentando?

Para ilustrar a importância da alimentação saudável, especialmente na 
escola, trouxemos a pesquisa que foi realizada com estudantes adoles-
centes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, cha-
mada de Pesquisa de Saúde do Escolar  (Pense), a qual mostra como é 
baixo o consumo de hortaliças entre os estudantes e alto o consumo 
diários de guloseimas (doces, balas, chocolates, chicletes e confeitos 
em geral).

Veja o Gráfico nº 5 desta Pesquisa que apresenta o percentual de estu-
dantes frequentando o 9º ano do ensino fundamental, por consumo 
alimentar na última semana, segundo os alimentos consumidos nos 
municípios das capitais e do Distrito Federal – 2009. 

Percebeu como mais da metade (50,9%) dos estudantes comem gu-
loseimas cinco dias ou mais/semana e uma pequena porcentagem 
(29,7%) comem hortaliças cruas e frutas com maior frequência. E é 
justamente nestes alimentos que temos maior quantidade de nutrien-
tes e fibras. 
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Veja, então, que o estado de subnutrição acontece mesmo em indi-
víduos obesos, podendo ser resultado da ingestão de alimentos ricos 
em carboidratos simples (arroz, pães, massas em geral, biscoitos, bo-
los) e menor consumo de frutas e hortaliças, as quais são fontes de 
fibras, vitaminas e minerais.

Veja crenças e atitudes que afetam negativamente a saúde. 
Você concorda?

• Carne vermelha é um alimento só para homens.

• Frango e batatas fritos, um pedaço de lasanha ou um san-
duiche com refrigerante é uma refeição, e mais, é um luxo 
a que só os mais ricos têm acesso.

• Frutas e hortaliças produzidas para o próprio consumo são 
coisas de pessoas menos abastadas, que só as consomem 
quando não têm outras coisas para comer.

• Crianças não gostam de frutas e hortaliças.

• Levar o próprio alimento de casa para a escola é vergonhoso.

• Alimentos industrializados são mais apetitosos e mais segu-
ros contra contaminação. 

• Meninas no período menstrual não devem comer ovos.

• Leite materno não é suficiente para a alimentação de bebês 
até 6 (seis) meses de idade.

• Refrigerantes são bebidas que dão status, ou seja, só os 
ricos podem comprá-los.

• Os alimentos que integram a cesta básica não podem ser 
mudados.

Estes são só alguns dos mitos relacionados à alimentação que 
podem causar sérios problemas de saúde. Note que alguns dos 
exemplos citados  têm forte vinculação econômica e social.
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Quais os tabus e mitos que você já ouviu e depois soube que 
aquilo não passava de uma crendice? Você já fez, por exem-
plo, alguma dieta da moda? O que o fez mudar de opinião em 
qualquer um dos casos? 





Unidade 3

A educadora  
alimentar

Fonte: Marcos Negrini/ Secom-MT
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 Vamos começar esta unidade com uma reflexão. 

Você já se enxergou  como  técnica, gestora e educadora neste pro-
cesso de formação? Lembre-se também de que os conhecimentos ad-
quiridos têm a finalidade de transformá-la em profissional da educa-
ção que se reconhece e é reconhecida no seu ambiente de trabalho.

         
 Lei nº 12.796 de 2013 Altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para dispor sobre a formação dos profis-
sionais da educação e dar outras providências.

“Art. 62-A.  A formação dos profissionais a que se refere o 
inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo 
técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo 
habilitações tecnológicas. 

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os 
profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou 
em instituições de educação básica e superior, incluindo cur-
sos de educação profissional, cursos superiores de graduação 
plena ou tecnológicos ou de pós-graduação. 

Antes de iniciarmos qualquer conteúdo, saiba que você é um educa-
dor todas as vezes que usar a sua lida diária para promover aprendiza-
gem. Que responsabilidade, você não acha?

Em um sentido mais amplo, a educação acontece em todas as áreas da 
escola e em seu entorno e assim ocorre por todos aqueles que, inten-
cionalmente, transformam sua rotina de trabalho em ação educativa.

Sendo assim, podemos considerar profissionais da educação todos os 
servidores envolvidos direta ou indiretamente nos processos educati-
vos e de gestão da escola, independentemente de suas frentes de atu-
ação. Os profissionais da educação são sujeitos fundamentais da ação 
educativa e, por isso, devem assumir o compromisso com a formação 
integral do estudante.
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Muitos desafios são postos para quem trabalha com educação e preci-
samos avançar. Por isso, sempre acredite no trabalho dos funcionários 
das escolas públicas. São trabalhadores que estão  muito próximos das 
crianças, jovens e pessoas adultas em processo de formação. Portan-
to, todos nós carecemos de conhecimentos técnicos para lidar com 
as novas e velhas questões que aparecem nas escolas em relação à 
alimentação  escolar. Além disso, a formação  tornou-se um direito 
dos  trabalhadores em educação.

Para que as ações de formação sejam efetivas, é sempre bom ter uma 
avaliação prévia. Por meio de umas destas avaliações podemos conhe-
cer o perfil da atuação dos manipuladores de alimentos que traba-
lham no Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Veja os dados, referentes ao ano de 2011, da organização não go-
vernamental Ação Fome Zero, que premia os municípios que melhor 
gerenciam a alimentação escolar. 

Fonte: Adenilson Nunes/ Secom-BA 
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Os números apresentados nos dois gráficos anteriores refletem a sua 
experiência na sua escola? Quantos manipuladores de alimentos  atu-
am na sua escola? Em média, quantos alunos estão sob sua responsa-
bilidade? Tendo-se por base que os números apresentados pela ONG 
Ação Fome Zero refletem dados de municípios modelos, qual a ava-
liação da relação número de alunos por cozinheiras do seu município. 
Peça ajuda ao tutor para que vocês façam juntos esta avaliação. 

Esta relação influencia o seu trabalho porque sabemos que nem sem-
pre as condições de trabalho de um manipulador de alimentos são 
fáceis. Quanto menor for a equipe de trabalho, maior será a sobre-
carga de trabalho. Algumas atividades são repetitivas e implicam em 
carregamento de peso excessivo. Também não são disponibilizados 
equipamentos pessoais de segurança, tais como botas, toucas, luvas 
e outros.

Fonte: Organização Não Governamental Ação Fome Zero, 2011
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Fonte: Acervo pessoal da autora

Veja a fotografia abaixo que foi tirada em uma escola de Brasília – 
Distrito Federal e analise com seus colegas de turma se na sua prática 
diária você tem alguns facilitadores do seu trabalho na escola como 
alguns mostrados na foto, tais como carrinhos para carregar os pane-
lões até a sala de aula e uniforme completo.

          
Agora, vá além: identifique nas fotos mostradas até agora, nesta uni-
dade, fatores que no seu dia a dia são tão bons ou melhores do que 
estes retratados. Em outras palavras, identifique os pontos positivos 
do seu trabalho e discuta-os com seus colegas de turma.

Todo trabalho exige certo 
esforço físico e certas po-
sições repetitivas. Pensan-
do nisto vamos fazer cinco 
exercícios físicos para me-
lhorar sua postura.
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Depois destas reflexões, pare, pense e responda: Você conhece a legis-
lação do Programa Nacional de Alimentação Escolar? Pois, então, co-
nheça  estas normas, que são específicas para a alimentação escolar:

• lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

• resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013;

• resolução CFN nº 465, de 25 de agosto de 2010;

Saiba que existem outras legislações indiretamente relacionadas  ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, como aquelas que defi-
nem como devem ser as compras de alimentos. Não hesite em consul-
tá-las sempre que precisar!

A Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, a qual dispõe sobre 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar, traz, em seu 
artigo 4º, que o objetivo do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar é promover a aprendizagem e o rendimento 
escolar, o desenvolvimento biopsicossocial e a formação 
de hábitos alimentares saudáveis, por meio das ações de 
educação alimentar e da oferta de refeições saudáveis.

Como se observa, a alimentação escolar é um programa de provimen-
to alimentar vinculado à educação. No entanto, a alimentação escolar 
se dá por meio de dois eixos:

1. a oferta de alimentos e refeições; e

2. as ações de educação alimentar e nutricional.

Veja bem, um eixo não está dissociado do outro. Para que  o objetivo 
previsto para o programa de fato aconteça, tanto a oferta de alimento 
quanto as ações de educação alimentar devem estar presentes.

Podemos listar algumas das ações previstas na legislação sobre as ações 
de educação alimentar e nutricional,  que é o tema deste caderno:

• inserção do tema educação alimentar e nutricional em todas as 
disciplinas do currículo escolar;

Conheça estas siglas:
FNDE: Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 

Educação, autarquia 
vinculada ao Ministério 

da Educação
CD: Conselho 

Deliberativo, formado 
por nove conselheiros e 

presidido pelo Ministro da 
Educação

CFN: Conselho Federal de 
Nutricionistas
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• hortas escolares;

• oficinas culinárias; e

• oferta de alimentos, que deve ser entendida como uma ação de 
educação alimentar e nutricional.

Ofertar alimentos saudáveis no ambiente escolar é praticar a 
educação alimentar e nutricional.

Tudo aquilo que o aluno aprende a comer na escola, quando ele esti-
ver em casa, por sua vez, cobrará que a família também consuma. Isto 
acontece como com qualquer outro tema ao qual o aluno é exposto na 
escola. Por isto é muito importante que a alimentação servida na escola 
conte com alimentos saudáveis e com uma boa apresentação visual.

Descreva o cardápio que foi executado na sua escola na última 
semana. Você considera que ele tinha alimentos saudáveis? A 
partir de agora, o que você poderá fazer para tornar o cardá-
pio cada dia mais saudável?

O cardápio deve ser elaborado por um nutricionista. Este é o 
profissional habilitado para planejar aquilo que deverá ser con-
sumido pelo aluno. Cada alimento tem um papel no atendimen-
to da necessidade nutricional  de cada pessoa.

Então, com a sua formação de Técnico em Alimentação Escolar,  
você e o nutricionista podem  juntos melhorar  o cardápio da 
escola. O nutricionista sabe indicar  a quantidade de alimentos 
que os estudantes deverão receber nas refeições  e você, Téc-
nico em Alimentação Escolar, pode dizer sobre a aceitabilidade 
dos alimentos pelos alunos e, juntos, podem planejar cardápios 
nutritivos e saudáveis  para toda comunidade escolar. Faça a 
diferença  e aproveite para educar por meio da alimentação 
escolar saudável e sustentável.

Necessidade nutricional é 
a quantidade de determinado 
nutriente (você ainda lembra quais 
são os seis nutrientes prioritários 
na alimentação escolar?) que 
cada pessoa precisa para se 
manter saudável. Esta necessidade 
depende da faixa etária, sexo, 
nível de atividade física.
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Veja este exemplo de cardápio para uma refeição. Você concorda que 
este é um cardápio com alimentos saudáveis? Na sua escola, você 
teria alguma dificuldade em executá-lo? Liste estas dificuldades e pro-
ponha as possíveis soluções. Bom trabalho!!

2ª feira - 27/08 3ª feira - 28/08 4ª feira - 29/08 5ª feira - 30/08 6ª feira - 31/08

Baião de dois com 
seleta

Arroz doce
Arroz com frango e 

cenoura

Biscoito Cream 
Cracker Arroz com carne

Vitamina de banana

2ª feira - 03/09 3ª feira - 04/09 4ª feira - 05/09 5ª feira - 06/09 6ª feira - 07/09

Macarrão ao sugo 
com ovo cozido

Biscoito Cream 
Cracker

Arroz com carne e 
batata + salada de 

tomate 
Morango

Biscoito Cream 
Cracker

FERIADO

Leite Melancia

2ª feira - 10/09 3ª feira - 11/09 4ª feira - 12/09 5ª feira - 13/09 6ª feira - 14/09

Baião de dois com 
frango desfiado

Biscoito Cream 
Cracker Galinhada + alface

Biscoito Cream 
Cracker Risoto de peixe com 

couve refogada
Suco de uva Vitamina de mamão

2ª feira - 17/09 3ª feira - 18/09 4ª feira - 19/09 5ª feira - 20/09 6ª feira - 21/09

Arroz com carne em 
conserva e seleta

Biscoito Cream 
Cracker

Arroz com peito de 
frango e tomate

Pão de forma com 
margarina Arroz com carne, 

cenoura e cheiro 
verdeLeite caramelado

Vitamina de banana 
com maçã

2ª feira - 24/09 3ª feira - 25/09 4ª feira - 26/09 5ª feira - 27/09 6ª feira - 28/09

Arroz com ovo, feijão 
e milho

Biscoito Cream 
Cracker Baião de três + 

alface
Morango

Pão de forma com 
requeijão

Risoto de peixe com 
cenoura

Leite
Vitamina de banana 

com mamão
Melão

Converse com o nutricionista responsável pela alimentação escolar so-
bre como compor um cardápio com alimentos mais saudáveis, usando 
inclusive  frutas e hortaliças de época e provenientes da agricultura 
familiar.

Além disso, aponte se os cardápios praticados nas escolas contem-
plam o tempo que o aluno permanecerá na escola. A seguir, apresen-
taremos uma sugestão de cardápio para uma escola que tem educa-
ção em tempo integral. 

A legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que 
para os alunos que estudam em escolas de tempo integral sejam ser-
vidas, no mínimo, três refeições.
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Sugestão de cardápio para escola de tempo integral

2ª-feira - 06/08 3ª-feira - 07/08 4ª-feira - 08/08 5ª-feira - 09/08 6ª-feira - 10/08

La
nc

he
  (

H
or

ár
io

 
N

or
m

al
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e 
A

ul
a)

Biscoito aman-
teigado

Biscoito de leite
Biscoito maisena 
com suco de uva Arroz doce

Pão brioche com 
carne desfiada

Leite com café Leite caramelado Tangerina Suco de pêssego

A
lm

oç
o Arroz

Feijão
Charque

Arroz
Feijão
Frango

 Chuchu

Baião de três
Salada de alface 

com tomate

Arroz
Feijão

Frango com 
batata doce

Arroz com peixe 
Couve refogada

Seleta de 
legumes

 
La

nc
he

 (H
or

ár
io

 
co

nt
rá

ri
o 

de
 a

ul
a)

Arroz doce

Biscoito aman-
teigado

Biscoito de leite
Pão brioche com 
carne desfiada

Biscoito aman-
teigado

Suco de uva
Vitamina de 

Banana
Bebida láctea

Vitamina de 
Banana

E não é só o tempo de permanência dos alunos na escola que define 
os cardápios especiais. Estudantes que  têm necessidades nutricionais 
especiais, como portadores de diabetes, intolerância à lactose, doença 
celíaca, entre outras e em situações específicas como alunas gestantes 
e lactantes, precisam ter cardápios diferenciados, de forma que eles 
tenham acesso a uma alimentação adequada à sua  necessidade nu-
tricional, seja ela provisória ou  permanente. 

Pesquise e apresente para seu tutor: 

1. Vá a uma das reuniões regulares de pais e mestres e explique aos 
pais, juntamente com o nutricionista, professor e diretor da escola:

a) qual o lanche mais aceito entre os alunos.

b) como a escola atende aos alunos que têm alguma necessidade nutricional 
especial. 

2. Aproveite para descobrir, junto aos pais, se existe algum aluno  cuja 
necessidade nutricional específica seja desconhecida da direção da es-
cola.
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Percebeu como você, na sua prática diária, é um educador.

Veja como as suas tarefas nas escolas podem ser educativas,  pois,  
ao preparar a alimentação dos alunos  de forma saudável, conforme 
previsto no cardápio,  você está promovendo a educação alimentar.

Considere que a alimentação adequada está envolvida com outros 
fatores externos aos alimentos. Você pode listá-los? Temos certeza 
que sim. 

Vamos começar pelo refeitório?

É imprescindível que os alunos tenham as condições ambientais ade-
quadas para se alimentarem. O local mais adequado é no refeitório e 
é papel dos professores e coordenadores manterem o ambiente calmo 
e sem barulho.

Em algumas escolas do país, os alunos utilizam o autosserviço para 
montarem seus pratos como desejarem. Monta-se uma rampa com 
todas as preparações daquele dia e os alunos se servem com o que 
gostariam de comer e na quantidade que desejarem. Sem dúvida, o 
autocuidado precedido de muita in(formação) é um princípio para 
execução das ações de educação alimentar e nutricional. Lembra dos 
princípios que discutimos na unidade 2? Se não, releia a unidade 2 
deste caderno.

Na escola em que você atua  há refeitório para os alunos fazerem suas 
refeições?

Você acha que os utensílios (pratos, garfos, colheres, canecas) ade-
quados influenciam a promoção da educação alimentar e nutricional?

Visualize estudantes da Educação de Jovens e Adultos comendo uma 
galinhada com talheres de plástico. Está adequado? Os utensílios tam-
bém precisam ser adequados para atender os estudantes, até mesmo 
porque, na maior parte das casas, as pessoas não usam talheres de 
plástico, o que implica dizer que muitas vezes os utensílios usados na 
escola não refletem a realidade familiar e, portanto, não permitem o 
estabelecimento de vínculos entre o processo pedagógico e as dife-
rentes realidades e necessidades locais e familiares. 
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A reflexão sobre os horários em que são servidas as refeições nas es-
colas também precisa ser fomentada. Aplicando a mesma lógica de 
pensamento que foi trazida para a utilização adequada dos utensílios, 
fazer uma refeição semelhante ao almoço às 9:30 horas da manhã 
também não parece ser o mais adequado.

Que proposta você faria se a sua escola servisse uma sopa de 
macarrão com feijão às 15:30 para os alunos?

Muitas vezes já vem definido para o manipulador de alimentos o 
quantitativo de alimentos que devem ser usados para uma determi-
nada preparação. Isto é chamado de quantidade per capita, ou seja, 
quantidade por aluno.

Veja o exemplo de um per capita:

A quantidade de feijão para um cardápio de Baião de Dois para um 
aluno adolescente pode ser de 50g deste alimento cru, o que não 
quer dizer que este será o peso do alimento depois de pronto.

Ficou claro que, para cada receita, uma determinada quantidade de in-
gredientes precisa ser usada? Vamos explicar melhor: lembra aquela re-
ceita de peixe assado com molho que a sua avó ensinou para sua mãe 
e a receita de família chegou até você? Será que a quantidade de óleo 
está adequada? E o sal? Para garantir que a receita seja seguida e a 
comida seja saborosa e saudável é feita a Ficha Técnica de Preparação.

 

Fonte: montagem sobre fotos sxc.hu 
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Ingredientes

Quantidade Alimento

03 kg Filé de peixe

01 kg Extrato de tomate

60 ml Óleo de soja

200 ml Suco de limão

150 g Cebola picada

20 g Sal

Modo de Preparo

1.Cortar os filés em pedaços. 

2. Temperar com sal e suco de limão.

3. Reservar o peixe, refrigerado, por 30 minutos.

4. Para o molho, refogar o óleo, a cebola e o extrato de tomate, por 3 
minutos.

5. Acrescentar a água e deixar o molho cozinhar, por 15 minutos.

6. Colocar o peixe na forma, despejar o molho por cima do peixe e 
levar ao forno médio, por 40 minutos.

Tempo total de preparo: 1 hora e 30 minutos 
Rendimento: 30 porções

O Ministério da Saúde, por meio do Guia Alimentar para a Po-
pulação Brasileira, preconiza  que alguns ingredientes devem 
ser usados com parcimônia. Anote aí quais são os mais críticos:

• açúcar

• sal e condimentos

• óleos e gorduras

• bebidas de baixo valor nutricional, como por exemplo, os 
refrigerantes. 



Rede e-Tec BrasilUnidade 3 - A educadora alimentar 59

Fonte: Marcos Santos/ USP imagens

Reforçando: estes alimentos são de uso regulado. Por isto, todo nosso 
esforço é para que você observe as medidas adequadas deles nas suas 
receitas e preparações, certo? 

A Resolução CD/FNDE nº 26/2013, no artigo 14, define que o cardá-
pio semanal contenha alimentos saudáveis, estabelecendo inclusive 
a quantidade: 200 gramas de frutas e hortaliças semanalmente. E o 
suco, ainda que seja de frutas, não entra nesta contabilidade.

Quando falamos em cardápio, é necessário e importante seguir o por-
cionamento. As porções  de cada alimento que vão para o prato do 
aluno, ou seja, a quantidade daquilo que lhe é servido também é uma 
ação de educação alimentar.

         
 O que acontece quando você sabe que em determinada 
turma  há um estudante acima do peso e, toda vez que ele 
se serve sozinho, o prato dele está mais cheio que dos outros 
colegas? Será que a porção de alimentos no prato dele não 
deveria ser controlada?

Se observar  crianças  e jovens obesos na sua  escola procure 
o nutricionista e, juntas, construam ações  educativas especifi-
cas para aqueles  que  mais precisam. Juntas, converse com  a 
diretora, mães e pais .

 Favoreça a educação pela alimentação escolar!

Porção é a quantidade de 
determinado alimento já 
preparado e pronto para o 
consumo. Note que é diferente da 
quantidade per capita, que trata 
do alimento cru.
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Refletindo ainda sobre o nosso aluno que usamos como exemplo, 
qual a sua opinião sobre a expressão: “quem sente mais fome, come 
mais.” Ou então: “vou colocar mais comida para ele porque ele é mais 
gordinho”.

Por falar em quem come mais, você sabia que os alunos do ensino 
médio e da educação de jovens e adultos, desde 2009, passaram a 
ter direito à alimentação na escola. Até a Lei 11.947/2009, a oferta 
de alimentos para estes estudantes não era obrigatória e várias esco-
las destas modalidades de ensino ainda não possuem cozinha/cantina 
para atendê-los.

Fique atento!

No seu município ainda existem escolas de ensino médio e educação 
de jovens e adultos que não servem refeições para seus alunos? Rei-
vindique na Secretaria de Educação e promova o direito da alimenta-
ção saudável e adequada destes alunos.

Você se recorda quando falamos de sustentabilidade e gestão do lixo 
na primeira unidade? Então, a educação ambiental, que inclui o uso 
racional da água, a utilização do lixo orgânico, a reciclagem, dentre 
outras ações, está intimamente ligada à educação alimentar e nutri-
cional dentro das escolas.

Uma boa proposta desta integração na escola pode ser a definição de 
espaços no refeitório ou até mesmo no pátio da escola para o recolhi-
mento dos utensílios, do lixo orgânico e de outros materiais. Assim, os 
alunos ajudam a manter o ambiente limpo e organizado.  Esses espaços 
também podem-se tornar um lugar extraclasse em que os professores 
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possam trabalhar os temas educação ambiental e, é claro, educação 
alimentar e nutricional.

Pense nisto!!!

Que tal se fizéssemos uma refeição coletiva, os professores, cozinhei-
ras, diretores em que o momento da alimentação fosse compartilhado? 

Os professores também têm um papel importante nas ações de edu-
cação alimentar. Quando eles se alimentam com os alunos em sala de 
aula ou no refeitório, eles  estão dando o exemplo para os alunos. Mas 
não vale comer o alimento dos alunos na sala dos professores e nem 
comprar o lanche na cantina privada da escola.

Junto com sua  tutora organize um debate. Convide um profes-
sor de ciências  ou biologia  e  um nutricionista  para vir  discu-
tir o tema: Regulamentação dos alimentos vendidos dentro das 
escolas públicas. Elabore com seus colegas algumas perguntas. Após o 
debate faça os registros indicados e combinados com sua tutora. 

A legislação mais atual sobre o assunto é a PORTARIA INTERMI-
NISTERIAL (EDUCAÇÃO E SAÚDE) N°1.010/2006. Veja o que ela 
traz sobre a promoção da alimentação saudável nas escolas:

Art. 1°- Institui diretrizes para a Promoção da Alimentação Sau-
dável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível mé-
dio. (...)

Art. 3º- Definir a promoção da alimentação saudável nas escolas 
com base nos seguintes eixos prioritários:

I. ações de educação alimentar e nutricional considerando os 
hábitos alimentares como expressão de manifestações culturais 
regionais e nacionais;

II. estímulo à produção de hortas escolares e utilização destes 
alimentos na alimentação ofertada; 

III. estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de 
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alimentos nos locais de produção e fornecimento de serviços de 
alimentação; 

IV. restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente 
escolar de alimentos e preparações com alto teor de gordura sa-
turada, gordura trans, açúcar livre de sal e incentivo ao consumo 
de frutas, legumes e verduras; 

V. monitoramento da situação nutricional dos escolares;

Passemos para o texto da portaria que traz as ações que devem 
ser implementadas:

Art. 5º - Para alcançar uma alimentação saudável no ambiente 
escolar, devem-se implementar as seguintes ações:

I. definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, 
para favorecer escolhas saudáveis;

II. sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com ali-
mentação na escola para produzir e oferecer alimentos mais 
saudáveis;

III. desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizan-
do sua corresponsabilidade e a importância de sua participação 
neste processo;

IV. conhecer, fomentar e criar condições para a adequação dos 
locais de produção e fornecimento de refeições às boas práticas 
para serviços de alimentação, considerando a importância do 
uso da água potável para consumo;

V. restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de 
gordura, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e de-
senvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola;

VI. aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes 
e verduras;

VII. estimular e auxiliar os serviços de alimentação da escola na 
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divulgação de opções saudáveis e no desenvolvimento de estra-
tégias que possibilitem essas escolhas;

VIII. divulgar a experiência da alimentação saudável para outras 
escolas, trocando informações e vivências;

IX. desenvolver um programa contínuo de promoção de hábi-
tos alimentares saudáveis, considerando o monitoramento do 
estado nutricional das crianças, com ênfase no desenvolvimento 
de ações de prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e 
educação nutricional; e

X. Incorporar o tema alimentação saudável no projeto político 
pedagógico da escola, perpassando todas as áreas de estudo e 
propiciando experiências no cotidiano das atividades escolares.

Viu como as ações de educação alimentar e nutricional podem ocor-
rer de muitas formas? Especialmente aquelas que podem ser desen-
volvidas em sala de aula ou mesmo fora dela. A inserção do tema 
alimentação no currículo escolar é uma forma de se garantir que 
este tema seja discutido na escola. Entretanto, pode-se contar com 
esta discussão quando da definição do projeto político-pedagógico.





Unidade 4

Projeto político- 
pedagógico  – 
exercício de   
cidadania e   
participação na  
escola

Secretaria de Agricultura e Abastecim
ento - SP
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Ao convidá-lo para iniciarmos uma nova unidade deste caderno, 
adiantamos que o assunto aqui tratado a partir de agora é dos mais 
relevantes para que as ações de educação alimentar e nutricional 
aconteçam, pois é por meio dos projetos político-pedagógicos das es-
colas que ações de aprendizagem, em todas as áreas, são planejadas.  

Podemos reconhecer que a escola é, depois do ambiente familiar ou 
concomitante a ele, considerada um dos espaços para se permitir aos 
estudantes a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Por essa razão, o processo de educação alimentar e nutricional deve 
ser pautado na realidade, não podendo ser entendida como verdade 
absoluta e sobre a qual se pode  intervir. Essa intervenção deve inte-
grar a escola, a família e a comunidade. 

É necessário proporcionar uma educação que extrapola a mera apren-
dizagem de disciplinas, como português, matemática, geografia e que 
observa o ser humano integralmente. 

Os parâmetros curriculares nacionais, publicados em 1997 e 1998 
pelo Ministério da Educação, trazem uma proposta educacional que 
tem como objetivo formar pessoas críticas, autônomas e atuantes. 

Os conteúdos foram divididos por áreas e ciclos, organizados de ma-
neira que haja integração em cada parte do processo. Além da orga-
nização dos conteúdos por áreas, os parâmetros curriculares nacionais 
propõem o trabalho com temas transversais , que perpassam todas 
as atividades desenvolvidas com os estudantes.

A educação deve contemplar as diversas dimensões que formam o ser 
humano, não apenas os aspectos cognitivos. Deve reconhecer que, 
como sujeitos de direitos e deveres, é imprescindível que se oportunize 
aos estudantes o despertar de outras dimensões, entre elas: a ética, 
a artística, a física, a estética e suas inter-relações com a construção 
social, mental, ambiental e integral do desenvolvimento humano. 

Fazem parte dos temas transversais: ética, saúde, meio ambiente, 
orientação sexual e pluralidade cultural, os quais suscitam uma análise 
mais detalhada de questões sociais consideradas relevantes.

Veja um exemplo de tema 
transversal aplicado em 

uma escola.
A professora leva sua 

turma ao supermercado 
e ensina os alunos a 

fazerem as operações 
matemáticas (somar, 
subtrair, multiplicar e 

dividir) e também promove 
a educação financeira. 

Como por exemplo, não 
gastar mais do que aquilo 

que eles têm.



Ressaltamos que a Lei nº 11.947/2009, em seu artigo 15, diz que cabe 
ao Ministério da Educação propor ações educativas que perpassem 
pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e 
o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da 
segurança alimentar e nutricional. 

Nos parâmetros curriculares nacionais, o tema nutrição aparece no blo-
co Saúde, em correlação com recursos tecnológicos. Essas são formas 
de tratamento do tema alimentos dentro das Ciências Naturais do 2º 
ao 5º ano. O objetivo é proporcionar ao estudante o conhecimento 
das substâncias alimentares e suas funções no organismo e das neces-
sidades de alimentação de acordo com a idade, sexo, nível de atividade 
física e clima da região onde vive, bem como  levá-lo a compreender 
o processo de deterioração dos alimentos juntamente com as técnicas 
desenvolvidas para conservação. 

Vejamos o que é um projeto político-pedagógico.

Projeto político-pedagógico é uma ferramenta de planejamento, 
orientação e construção de diretrizes das escolas. Neste documento 
escrito são colocadas as políticas e ações discutidas e eleitas como re-
ferência para o trabalho desenvolvido para todos os trabalhadores da  
educação, seja nas decisões da alta gestão de uma secretaria de educa-
ção até as ações que são desenvolvidas nas escolas. Devido a sua dina-
micidade, o projeto político-pedagógico requer uma avaliação e uma 
reestruturação a partir de novas ações que devem ser implantadas.

O que é o projeto político-pedagógico? E para que serve?                  
É um instrumento para o fortalecimento das ações e da par-
ticipação política dos integrantes dentro da escola. O projeto 
político-pedagógico é um documento teórico-prático que pres-
supõe relações de interdependência e reciprocidade entre todos 
da comunidade escolar. Elaborado coletivamente, aglutina fun-
damentos políticos, filosóficos e éticos em que a comunidade 
acredita e que deseja praticar. Define os valores humanitários, 
princípios e regras de convivência social, define os indicadores 
de uma boa e consistente formação integral do ser humano e 
qualifica as ações e funções sociais que são responsabilidades da 
escola. É um instrumento que organiza e sistematiza o trabalho 
escolar, compreendendo o pensar e o fazer da escola integrados 

Uma rede de ensino necessita que 
sua ação e seu trabalho sejam 
orientados por uma linha, uma 
concepção de educação. E, assim, 
define-se um projeto político-
pedagógico.
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por meio de ações que unem a reflexão, as atitudes e as ações.
       Caderno no. 2  Educadores e Educandos: Tempos Históricos.2012.

E você sabe quem faz o projeto político-pedagógico de uma escola?

O corpo docente da escola, normalmente,  é o mais demandado, mas 
um conjunto de pessoas podem estar envolvidas neste planejamento.   

O processo de participação de todos os segmentos da comunidade 
escolar reforça a ideia de que a gestão democrática  está para além 
da eleição de diretor ou da equipe de gestão, implica na participação 
da comunidade escolar, na definição e na implementação de decisões 
pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos cole-
giados e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar. 

Dessa forma, a gestão democrática oferece voz e vez aos mais di-
ferentes atores sociais, especialmente na construção de um projeto 
político-pedagógico como espaço privilegiado para instaurar mecanis-
mos e processos permanentes de reflexão e discussão da organização 
do trabalho pedagógico da escola, na busca de alternativas para a sua 
execução, sempre  visando à qualidade social da educação. 

Ao se constituir este processo democrático de decisão, instauram-se 
formas de organização do trabalho pedagógico que se propõe a su-
perar conflitos, partindo da organização da escola para atingir meca-
nismos democráticos e concretos de participação.

Viu como é importante a participação de todos na definição do 
planejamento das ações e atividades pedagógicas da sua escola? 
 

Você já participou de alguma reunião para definir o projeto 
político-pedagógico na sua escola?

Aproveite para participar das reuniões de sua escola  que tra-
tam do projeto-político pedagógico. Junte-se aos outros fun-
cionários e  enumere algumas ações para desenvolver a edu-
cação alimentar e nutricional na escola. 

A gestão democrática está 
definida no art. 3º, inciso 8 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394/1996) como 
princípio da educação nacional 

a ser definida pelos sistemas de 
ensino.



Lembra que logo no começo dessa unidade consideramos que o ma-
nipulador de alimentos na escola, como educador, é que se deve  con-
vencer de que exerce o papel de ensinar na sua prática diária? Vendo 
desta forma, você é capaz de transferir conhecimento e criar possibi-
lidades para a construção de novos saberes, no nosso caso, a alimen-
tação escolar saudável? 

A educação alimentar e nutricional, na sua vertente problematiza-
dora, apresentou-se como caminho possível para o enriquecimento 
profissional, uma vez que, devidamente trabalhado, o processo de 
educação ampliará também  para o estudante a construção de conhe-
cimentos, trazendo-lhe respostas com significados, com lógica e não 
apenas teorias.

Vejamos uma situação problematizadora.

No contexto escolar, é relevante estimular o consumo de alimentos 
saudáveis. Manipular, preparar e provar alimentos pode estimular o 
consumo de frutas e hortaliças. É o que acontece no espaço de uma 
oficina culinária com os estudantes, por exemplo.

O exemplo é outro fator relevante da determinação do consumo de 
alimentos saudáveis entre estudantes.  O exemplo por parte de seus 
pais e suas atitudes em relação à alimentação dos filhos, bem como 
dos professores influenciam a alimentação dos alunos.

Os materiais didáticos usados nas mais diversas disciplinas podem 
conter conteúdos que  estimulem a promoção da alimentação saudá-
vel e adequada, sendo que o lúdico e a fantasia são poderosas armas 
de aprendizagem. E muitos destes materiais e/ou espaços podem ser 
desenvolvidos no âmbito da própria escola. 

Veja algumas propostas de livros relacionados ao tema alimen-
tação para a educação infantil (Extraído do site: http://www.edu-
cacaoemnutricao.com.br/livros-recomendados-para-educacao-
-infantil-15356.php)

• Belinky, T. O grande rabanete. São Paulo: Moderna, 2002. 

• Dualib, V. Brincando com a comida: uma mistura de foto-

Problematizar algo nos viés 
da educação é explicar um 
determinado conceito através 
da resolução de um problema. É 
diferente de trazer um conceito 
pronto e simplesmente pedir que 
o aluno o decore.
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grafia, criatividade e humor. São Paulo: Alaúde Editorial; 
Editora Livronovo, 2010. 

• Miranda, A. & Murilo, C Tem planta que virou bicho.  São 
Paulo: Escrituras Editora, 2009.

• Karmel, A .  Meu prato é um arco-íris. São Paulo: Publifolha: 
2009.

Com estes e outros livros, por meio das mais variadas atividades den-
tro e fora da escola, nas comemorações de datas especiais e em tudo 
que permeia o projeto político-pedagógico da escola, é possível  reali-
zar ações de educação alimentar e nutricional.

Que bom que você chegou até aqui!

Relaxe e faça um saboroso chá, no sabor que você preferir. Aproveite 
para prestar atenção no aroma da sua bebida, no gosto, na cor....



Unidade 5

Hortas escolares 
pedagógicas

Fonte: Roseli F. Mello 
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Como na unidade anterior você leu bastante, nesta comece obser-
vando as fotos a seguir. Elas demonstram o interesse dos alunos por 
plantas e hortas, bem como o cuidado das escolas no desenvolvimen-
to deste espaço pedagógico..  

Aproveite estas fotos para em grupo construir o texto ou se você tiver 
outras também serve. Faça uma discussão com os colegas e, quem 
sabe, na sua escola inicie  um  projeto desta natureza. Busque! Inove!

Fonte:Marcos Santos/ USP Imagens

Centro de Ensino Especial nº 02 – Brasília/DF
Fonte: Acervo pessoal da autora

Centro de Ensino Especial nº 01 – Brazlândia/DF
Fonte: Acervo pessoal da autora
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Centro de Ensino Especial nº 01 – Santa Maria/DF

Fonte: Acervo pessoal da autora

Escola Classe Córrego das Corujas – Taguatinga/DF 

Fonte: Acervo pessoal da autora

Centro de Ensino Especial nº 01 – Brazlândia/DF

Fonte: Acervo pessoal da autora
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Centro de Ensino Fundamental nº 306 – Recanto das Emas/DF

Fonte: Acervo pessoal da autora

Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns – Paranoá/DF

Fonte: Acervo pessoal da autora

Centro de Ensino Especial nº 01 – Gama/DF

Fonte:Acervo pessoal da autora
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Fonte: Colégio Estadual do Campo Otavio Folda/PR

Fonte: Escola Estadual de Tereza Breda/PR
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Dentro dos parâmetros curriculares nacionais, um dos aspectos abor-
dados como essenciais é a utilização equilibrada de recursos da nature-
za, com orientações sobre aproveitamento dos vegetais e animais co-
mumente desperdiçados, plantio coletivo de hortas e árvores frutíferas. 

Indica-se, no bloco recursos tecnológicos, que as crianças pequenas 
saibam quais as técnicas mais empregadas na exploração do meio am-
biente. Como sugestão de conteúdo, espera-se que o professor eleja 
temas relacionados à vida em comunidade local:

• estudar os vegetais e plantar uma horta ou um pomar;

• estudar os peixes, entrevistar um pescador e visitar um mercado; e

• estudar os derivados do leite e pesquisar as condições de vida de 
rebanhos leiteiros.

Também deve haver preocupação com a redução de resíduos e lixo na 
comunidade e a solução desse problema, fato que pode ser trabalha-
do, dentre outros modelos, por meio de reuniões informativas com a 
comunidade escolar.

Perceba que o trabalho deverá integrar a escola e a comunidade e a 
busca da qualidade de vida desta por meio da conscientização, do 
estímulo à criação de hortas e pomares e à preservação do meio am-
biente.

Numerar, em ordem de prioridade (do maior para o menor), os 
três principais temas tratados nos projetos de educação ali-
mentar e nutricional ou em outra disciplina especial que são 

desenvolvidos na sua escola:

(    ) Água 

 (    ) Hortas e pomares

 (    ) Poluição e saneamento básico 

 (    ) Problemas urbanos



 (    ) Arte/educação com sucata 

 (    ) Práticas agrícolas

 (    ) Problemas rurais 

 (    ) Biomas

 (    ) Lixo e reciclagem

 (    ) Culturas e saberes tradicionais e populares

 (    ) Saúde e nutrição 

 (    ) Plantio de árvores

 (    ) Diversidade social e biológica

 (    ) Plantas, animais

 (    ) Outras. Quais________________

Registre em seu memorial o resultado dessa atividade, ou seja, a ordem 
prioritária dos temas abordados em sua escola.

As hortas e pomares escolares devem ser utilizados, prioritariamente, 
com cunho pedagógico e, se for necessário, como fonte de produtos 
para a alimentação escolar. 

“A horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didá-

ticas” (MANUAL PARA ESCOLAS, 2001). 

Além disso, a horta escolar, associada à orientação para o preparo do 
alimento cultivado, serve de subsídio para a criação de um vínculo 
afetivo entre os alunos e o alimento plantado e para o consequente 
aumento do consumo de hortaliças e frutas por estes estudantes. 
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E de quem é a horta ou o pomar que fica na escola?

Para a manutenção das hortas escolares, é necessário o envolvimento 
de toda comunidade da escola: diretores, professores, manipuladores 
de alimentos, vigias e em especial dos alunos, que serão os maiores 
beneficiados nutricionalmente e pedagogicamente com a horta e o 
pomar. A capacitação desta comunidade escolar em relação às possi-
bilidades de atividades que a horta e o pomar oferecem é fundamen-
tal para o sucesso do planejamento pedagógico neste espaço.

Há uma horta ou pomar na sua escola? Quem vai cuidar deles 
no período das férias e recesso escolares?

Quais os materiais que você precisa para fazer uma bela horta 
escolar? Faça uma lista do que ainda falta e veja se na sua esco-
la existe algum tipo de fundo financeiro para pequenos gastos.

Para que a implementação das hortas escolares faça parte do projeto 
político-pedagógico de uma secretaria de educação municipal ou es-
tadual faz-se necessário:

• mapear as escolas que já  têm hortas;

• conhecer com que finalidade estão sendo mantidas as hortas esco-

O Governo Federal faz um 
repasse financeiro para todas 

as escolas para que sejam 
realizadas pequenas construções 
e reformas e aquisição de alguns 

equipamentos e utensílios. Este 
recurso do Programa Dinheiro 

Direto nas Escolas – PDDE pode 
ser usado para implementação e 

manutenção da horta e pomar da 
sua escola.

Fonte: http://www.turminha.mpf.gov.br/para-o-professor/
para-o-professor/publicacoes/Manual-da-horta.pdf



lares e, por exemplo, se estão sendo utilizadas como instrumento 
pedagógico;

• averiguar a interação entre estudantes, professores, coordenadores 
e funcionários da escola com a horta escolar; e

• verificar as dificuldades existentes e as soluções encontradas para 
dar seguimento à implementação. 

Anote todas essas considerações em seu memorial.

Muitas hortas escolares que estão sendo implementadas são baseadas 
na agricultura orgânica. Você conhece agricultura orgânica? 

Lembre-se de que você estudou os alimentos e a produção orgânica 
no Caderno 13.  Para se aprofundar mais ou relembrar o tema, retor-
ne àquele Caderno.

Alimentos Orgânicos na Alimentação

O Brasil tem hoje aproximadamente 20 mil produtores de orgânicos, 
sendo que 80% são agricultores familiares. Os maiores estados em 
número de produtores são o Rio Grande do Sul (4,5 mil), Paraná (4,1 
mil), Maranhão (2,1 mil) e Santa Catarina (2 mil). 

Fonte: BervelyLR/ banco de imagens sxc.hu
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O QUE SÃO ALIMENTOS ORGÂNICOS E/OU AGROECOLÓGICOS?

A Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, dispõe sobre a agricul-
tura orgânica e define:

Produto orgânico é aquele obtido em sistema orgânico de produção 
agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável e não 
prejudicial ao ecossistema local. 

É o alimento produzido visando à preservação e  ao respeito ao meio 
ambiente e ao homem; contemplam o uso responsável dos recur-
sos naturais, sem gerar risco para a saúde humana e ao meio 
ambiente. 

Na produção de alimentos orgânicos não é permitida a utilização de 
agrotóxicos, adubos químicos e substâncias sintéticas que possam 
contaminar o alimento ou o meio ambiente.

É importante saber que hoje é comum ouvir falar sobre certifica-
ção de produtos ou até mesmo serviços e isso também acontece 
com produto orgânico. Veja como pode ocorrer:

FORMAS DE CERTIFICAÇÃO

Certificação: como termo utilizado na agricultura orgânica, sig-
nifica garantir a origem (procedência) e sistema de produção se-
gundo os parâmetros da legislação dos orgânicos. 

Auditoria: é realizada por instituições que não têm vínculo com 
os produtores e fazem o trabalho de avaliar se o produto pode 
levar o selo ou não.  Essas instituições devem ser credenciadas 
pelo Ministério de Agricultura. 

Participativa: é um sistema solidário de geração de credibilida-
de,  em que a elaboração e a verificação das normas de produ-
ção ecológica são realizadas pelos próprios agricultores e consu-
midores.

Organização de Controle Social (OCS): grupo, associação ou 
cooperativa que está vinculado ao agricultor familiar em venda 



direta, previamente cadastrado no Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, com processo organizado de geração 
de credibilidade a partir da interação de pessoas ou organiza-
ções. 

A inclusão de produtos orgânicos na alimentação escolar proporciona 
uma alimentação mais saudável e nutritiva aos estudantes, resgate da 
cultura do meio rural, respeito ao meio ambiente, melhoria de renda 
e qualidade de vida para os agricultores.

BENEFÍCIOS AO PRODUTOR 

• Agregação de valor na produção

• Valorização do produtor

• Melhor qualidade de vida dos agricultores

• Maior capital de giro 

• Melhor qualidade técnica

• Aumento da renda familiar 

• Empregos criados e mantidos na zona rural

• Permanência no campo

•  Crescimento do cooperativismo 

Pesquisas mostram que alguns produtos como tomate, alface e mo-
rango são contaminados por agrotóxicos  proibidos para o consumo. 
Muitos deles podem causar problemas hormonais e até câncer. E não 
adianta lavar os alimentos ou mergulhá-los em soluções, porque mui-
tos agrotóxicos penetram nos vegetais. Estes são dados do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa.

1. Em sua cidade existe feira com produtos orgânicos ou agro-
ecológicos? Caso  exista, faça uma visita e liste ao menos duas 
diferenças entre esses produtos e os convencionais.  É muito 

Hoje, o Brasil é o 
maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo. 
Em média, cada brasileiro 
consome 5,3 quilos de 
veneno agrícola por ano!
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importante sua anotação no memorial.

2. Agora que estamos muito próximos do fim deste caderno, propomos 
uma atividade final:

a) Promova uma reunião entre o seu tutor, os demais colegas que estão 
fazendo o curso com você, o nutricionista, os conselheiros da alimen-
tação escolar e outros atores relacionados com a alimentação escolar.

b) Discutam o tema: “A Alimentação como Ação de Educação”.

c) Faça um registro desta reunião, relacionando as principais discussões 
e encaminhamentos, se houver, e entregue para seu tutor.
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Contamos com você!!!

Nosso desejo é que agora que, chegou ao fim deste curso, você es-
teja consciente do seu importante papel de educador. A educação 
alimentar e nutricional está em suas mãos quando você prepara uma 
alimentação de qualidade, quando você cuida da horta escolar, se im-
portando com o uso de agrotóxicos e, principalmente, quando você 
participa da elaboração do projeto político-pedagógico de sua escola 
e cobra que os temas alimentação e nutrição sejam discutidos no co-
tidiano do aluno.

Parabéns, muito sucesso e bom trabalho!!!

Palavras Finais
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