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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS ATORES ENVOLVIDOS 

NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE UM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Data proposta: a definir 

Local: Abrigo Institucional A e/ou Secretaria de Assistência Social  

Carga horária: 24 horas  

Público alvo: Manipuladores de alimentos e agentes de proteção social (APS) 

atuantes em serviço de acolhimento institucional 

 

JUSTIFICATIVA 

As práticas alimentares infantis compreendem diversos fatores como os 

alimentos consumidos, sua disponibilidade, influências culturais e midiáticas, mas 

principalmente são influenciadas pelo conhecimento, vivências e experiências da 

mãe e/ou cuidador (BRASIL, 2015; ROTENBERG; VARGAS, 2004). 

Tratando-se de crianças em situação de acolhimento institucional, estas 

dependem dos cuidados de diversas pessoas, que trazem em sua prática 

profissional suas influências culturais e educacionais construídas ao longo da vida, 

que muitas vezes, não condiz com práticas alimentares adequadas, podendo 

repercutir negativamente sobre a saúde infantil. 

No serviço de acolhimento institucional (abrigo), o processo produtivo das 

refeições é de responsabilidade de cozinheiras e auxiliares de cozinha, 

denominadas manipuladores de alimentos, e a oferta destas refeições, inclusive 

mamadeiras, é de responsabilidade das agentes de proteção social (APS). Assim, 

cabe a estes profissionais a incumbência das práticas alimentares infantis. 

Perante a esta realidade, compete ao profissional nutricionista construir um 

programa de Educação Permanente para estes profissionais, de acordo com as 

particularidades do serviço, considerando os saberes e percepções dos 

trabalhadores envolvidos no processo, possibilitando a reflexão crítica sobre a 

prática profissional e a autonomia do sujeito na construção do seu conhecimento. 
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Deste modo, o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano do local de trabalho 

(BRASIL, 2009). 

Assim, este programa de educação permanente surge a partir das demandas 

e expectativas dos profissionais envolvidos com a alimentação infantil, apresentadas 

e discutidas na dissertação de SILVA (2016). 

 

OBJETIVO GERAL 

Sensibilizar e formar os atores envolvidos na alimentação infantil do Abrigo 

Institucional A, que acolhe crianças de 0 a 3 anos, visando o aperfeiçoamento das 

práticas alimentares infantis e consequentemente, a promoção da saúde infantil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover a reflexão sobre as práticas alimentares desenvolvidas atualmente. 

Discutir a importância e atribuições profissionais de cada ator frente à 

alimentação infantil, a formação dos hábitos alimentares e promoção da saúde 

infantil. 

Buscar coletivamente estratégias para minimizar as dificuldades e limitações 

da atuação profissional ou ainda, soluções para os problemas vivenciados no 

cotidiano. 

Promover integração e maior cooperação entre as categorias profissionais. 

 

METODOLOGIA 

 Este programa será desenvolvido ao longo de 12 meses, sendo um encontro 

mensal, com duração de 2 horas. No entanto, serão duas turmas distintas, a fim de 

atingir todos os plantões de trabalho. 

 A princípio será realizado no abrigo institucional. Se houver muitas 

interrupções por conta da dinâmica do serviço, os encontros passarão a acontecer 

na sede da Secretaria de Assistência Social.  

Sua construção se dará por meio do desenvolvimento de oficinas temáticas, 

visto ser uma estratégia que possibilita a criação de um espaço de construção e 
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reconstrução do conhecimento, sob orientação de um especialista (nutricionista da 

SAS), possibilitando o aprender a fazer algo melhor, mediante a aplicação de 

conceitos e conhecimentos previamente adquiridos (ANASTASIOU; ALVES, 2003). 

As oficinas terão como temas centrais: 

 O papel e responsabilidades do serviço de acolhimento institucional frente aos 

cuidados infantis e o direito humano à alimentação adequada; 

 Alimentação saudável e segura como direito humano; 

 Atribuição profissional dos atores envolvidos na alimentação infantil; 

 Potencialidades e fragilidades do serviço que comprometem a atuação 

profissional; 

 Características da alimentação dos bebês e crianças até os 3 anos de idade; 

 Formação do hábito alimentar infantil; 

 Educação alimentar e nutricional; 

 Importância do controle higiênico sanitário dos alimentos e as boas práticas na 

manipulação e produção das refeições;  

 Relações humanas e trabalho em equipe; 

 Valorização profissional; 

 Procedimentos administrativos para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios, 

equipamentos e outros materiais (desde o planejamento da compra até a entrega 

dos produtos). 

  Ao iniciar cada encontro, o mediador utilizará a estratégia de ensino 

Tempestade cerebral, que consiste no levantamento de palavras ou frases curtas 

sobre o tema central (ANASTASIOU; ALVES, 2003), a fim de verificar o 

conhecimento prévio do grupo. 

  Após este levantamento, será utilizada a estratégia Solução de problemas, 

que versará na apresentação de um problema real vivenciado na unidade, 

mobilizando o grupo a buscar uma solução para a situação, exigindo pensamento 

reflexivo, crítico e criativo. 
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  Por fim, o grupo deverá apresentar as soluções encontradas, onde o 

mediador promoverá uma discussão sobre o tema do encontro e fará intervenções 

sempre que necessário. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Com a execução deste programa de educação permanente, espera-se que 

haja mudança no desenvolvimento das práticas alimentares infantis, visando ser o 

mais adequado possível para cada faixa etária; conscientização dos profissionais 

quanto à importância do seu papel perante a promoção da saúde e formação dos 

hábitos alimentares infantis, e o aperfeiçoamento das relações humanas e do 

trabalho em equipe. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do programa será do tipo diagnóstica, formativa e somativa.  

A avaliação diagnóstica será realizada no primeiro encontro, com o objetivo 

de averiguar os possíveis temas que os participantes tem interesse em debater. 

A avaliação formativa ocorrerá no final de cada oficina, onde os participantes 

serão convidados a apontar as potencialidades e fragilidades do encontro, para 

apurar a necessidade de melhoria no processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação somativa ocorrerá no término do programa, assim como nos 

momentos de supervisão técnica in loco, a fim de verificar a aplicabilidade dos 

conhecimentos (re) construídos nas oficinas.   
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