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1. Apresentação 

 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi instituída por meio da 

portaria GM/MS 198, como uma proposta de ação estratégica, visando contribuir para 

transformar e qualificar as práticas de saúde, a organização das ações e dos serviços de saúde, 

os processos formativos e as práticas pedagógicas na formação e no desenvolvimento de 

trabalhadores do setor (BRASIL, 2004).  

A Política Nacional de Educação Permanente consiste em uma proposta com o 

objetivo de transformar o trabalho na área da saúde, estimulando a atuação crítica, reflexiva, 

compromissada e tecnicamente eficiente, o respeito às características regionais e às 

necessidades específicas de formação dos trabalhadores. Para que isto ocorra efetivamente, 

torna-se necessário descentralizar e disseminar a capacidade pedagógica entre os 

trabalhadores, gestores e serviços e possibilitar também a participação social (CECCIM, 

2005).  

Sendo assim, a educação permanente é compreendida como a ação de práticas que 

informam e recriam a teoria, e consequentemente, recriam a própria prática. A educação 

permanente concerne na aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano e ao trabalho, por meio de metodologias ativas e de intervenções 

para mudança de realidade. Desta forma, o desenvolvimento de uma proposta de educação 

permanente para professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e nutricionistas 

visa à construção de espaços democráticos, transformar a prática profissional, qualificar o 

processo pedagógico e aproximar os diferentes atores para a realização de atividades 

educativas em alimentação e nutrição na escola.  
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2. Justificativa 

No âmbito do PNAE, gestores escolares, professores, coordenadores pedagógicos e 

nutricionistas tem como desafios sensibilizar pessoas que estão envolvidas direta ou 

indiretamente com alimentação escolar, dinamizar o currículo escolar abordando o tema 

alimentação de forma transversal, promover métodos inovadores para o trabalho pedagógico, 

favorecer os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis e utilizar o alimento de forma 

pedagógica. Tendo em vista os resultados obtidos na pesquisa Educação Alimentar e 

Nutricional: percepção de professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas, percebe-

se a fragilidade da formação acadêmica de professores, coordenadores pedagógicos e 

nutricionistas para desenvolvimento de práticas em EAN, o desconhecimento sobre suas 

competências no âmbito escolar e no PNAE, a escassez de práticas permanentes em EAN no 

ambiente escolar, o desconhecimento sobre os princípios norteadores e sobre a 

fundamentação teórica e as metodologias que subsidiam as ações e práticas em EAN, a 

ausência da presença do tema de forma sistematizada e detalhada no PPP da unidade, a 

escassez de atividade em EAN realizadas conjuntamente entre colaboradores da escola e as 

dificuldades de execução dos princípios objetivados pelas políticas públicas em alimentação e 

nutrição e nas políticas de educação.  

Com base nestes achados, percebe-se a necessidade de retornar ao campo de pesquisa 

para fomentar novas discussões sobre o tema na escola, construir saberes, refletir juntos sobre 

as práticas desenvolvidas, as possibilidades e proporcionar maior aproximação dos atores 

envolvidos na alimentação escolar. 
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3.  Fundamentação teórica 

Esta proposta se baseia na teoria da educação pautada nas ideias de Paulo Freire 

fundamentadas nos princípios da ética, do respeito à dignidade e no estímulo a autonomia.  

Uma educação libertadora com ênfase na dialogicidade e na autonomia do sujeito, com 

enfoque a problematização, visando uma prática reflexiva dos sujeitos sobre aspectos 

relacionados à sua prática alimentar, voltados a todos aqueles empenhados em construir uma 

relação educativa transformadora dentro e fora da sala de aula. Ressalta-se a prática educativa 

e a importância dos processos, em vistas a formação de uma consciência crítica, que promova 

a problematização da realidade, favoreça a interação, a intersubjetividade, o diálogo e a 

transformação dos sujeitos.  

As estratégias e abordagens educativas terão como princípios:  

 Problematização de temas relacionados à alimentação e nutrição e práticas educativas 

que considerem o contexto e que tenham significados para o educando.  

 A abertura a diversidade de saberes, estimulando o que todos já trazem de suas 

experiências pessoais, sendo o ponto de partida para as trocas educativas; 

 Criação de ambiente solidário em que todos aprendam com todos. 

 Atividades que provoquem o educando a se assumirem como protagonistas do 

processo de construção do conhecimento. 

 O processo de construção contínua de conhecimento e formação de consciência 

crítica.  

 Atividades que promovam a emergência da inteligência dos educandos e respeitem a 

ética, a dignidade e a autonomia.   

 Práticas de valorização pedagógica que incentive a colaboração, a criatividade, o gosto 

pela experimentação, pelo risco e pela inovação.  

 Processos humanizadores e que rompam com modelos antipedagógicos  

 Desenvolver as potencialidades a partir do diálogo. 
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4. Objetivo 

 

 Desenvolver uma proposta de educação permanente de professores, coordenadores 

pedagógicos e nutricionistas para implementar a EAN na escola;    

 Construir, junto com professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas, 

subsídios teórico e metodológico para desenvolvimento de estratégias de EAN na 

escola; 

 Fomentar a prática interprofissional para temas relacionados à alimentação, nutrição e 

educação em saúde no âmbito escolar;  

 Configurar espaços educativos que favoreça, de forma colaborativa, a elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de projetos em EAN na escola; 

 Divulgar, no site da Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE), os trabalhos 

desenvolvidos sobre EAN na escola.  
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5. Metodologia 

A proposta é aplicar diversas estratégias que permitam a abordagem da temática da 

EAN considerando o cotidiano dos professores, coordenadores pedagógicos, assistente de 

direção e nutricionistas na escola.    

Data proposta A definir 

Local Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF): para desenvolvimento 

da proposta de formação foi selecionada a unidade escolar participante da 

pesquisa, por estar sob a minha jurisdição como nutricionista supervisor e 

pelos gestores demonstrarem interesse no tema.  

Duração 8 meses (Não esta previsto desenvolvimento de atividades formativas  

para os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro por motivo de 

interrupção de aula por conta de recesso escolar) 

Público alvo Professores, coordenadores pedagógicos, assistente direção e 

nutricionistas (DRE-CL). 

Serão oferecidas 35 vagas a serem preenchidas por: professores (n=27), 

coordenadores pedagógicos (n=2), assistente de direção da EMEF (n=1) e 

os nutricionistas (n=5) da DRE-CL. 

Modalidade/ 

momentos 

Presencial (encontro previsto para Jornada especial integral de formação - 

JEIFs e Reuniões pedagógicas):  

 JEIFs: 1 encontro no mês (no intervalo entre os turnos) com 

duração de 1h30min cada. 

 Reunião pedagógica: 1 encontro no mês com duração de 3h. 

Equipe 

técnica 

Nutricionista (coordenador), pedagogo e agrônomo (equipe CODAE). 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

5.1. Formação 

Desenvolvimento de atividades educativas que contemplem a sensibilização dos 

participantes e todos os três eixos descritos abaixo. A estrutura destas atividades será 

construída após avaliação diagnóstica e no decorrer da formação.   

Temas norteadores (a serem delimitados a partir do diagnóstico realizado pelo grupo): 

Eixos 

Educação em alimentação e 

nutrição 

Ciências sociais e humanas 

e alimentação  

Políticas de alimentação e 

nutrição 

1. EAN na perspectiva 

das teorias 

educativas; 

 

2.  Estratégias 

educativas nas 

diferentes faixas 

etárias; 

 

3. Doenças Crônicas não 

transmissíveis 

(DCNs), Parâmetros 

Curriculares 

Nacionais (PCNs), 

temas transversais e 

inserção de a EAN no 

currículo; 

 

4. Abordagens 

pedagógicas para 

alimentação e 

nutrição; 

 

5. Métodos avaliativos 

em EAN;  

 

6. Desenvolvimentos de 

projetos em 

alimentação e 

nutrição no ambiente 

escolar; 

 

7. Princípios 

norteadores para 

estruturação de um 

(PPP). 

 

1. Teorias para 

compreensão do 

comportamento 

alimentar; 

 

2. Ciências sociais e 

alimentação (Espaço 

social alimentar, 

cultura alimentar 

brasileira, sociedade 

e consumo de 

alimentos) na 

perspectiva da 

sociologia e 

antropologia. 

 

 

 

1. Histórico de a EAN 

no Brasil; 

 

2. EAN na perspectiva 

do Direito Humano a 

Alimentação 

Adequada (DHAA) e 

Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN);  

 

3. Experiências exitosas 

em EAN;  

 

4. LEIs, portarias e 

resoluções sobre 

EAN: reflexão sobre o 

papel dos diferentes 

atores; 

 

5. Políticas públicas em 

alimentação e nutrição 

e EAN. 

 



9 
 

 
 

Durante as formações serão propostos desafios para os diferentes atores com o intuito 

de colocar em prática o que foi apreendido no curso e possibilitar novas discussões e reflexões 

sobre o tema. 

Desafios 

 Proposição de atividades em sala de 

aula que inter-relacione o currículo 

ao tema. 

 Promover ações educativas em 

alimentação em conjunto com 

professores de disciplinas distintas e 

com a participação de 

nutricionistas. 

 Promover ações educativas que 

aproximem as famílias. 

 

 Estimular e orientar os alunos no 

desenvolvimento de trabalho 

colaborativo autoral (TCA) de 

conclusão do ensino fundamental 

sobre o tema. 

 Elaborar plano de aula para cada 

disciplina do currículo contemplando 

o tema.  

 Realização de atividades integradas 

voltadas para o dia da família, recreio 

nas férias e datas comemorativas na 

escola.  

 

 

A partir do que for apreendido durante a formação e das vivências com o tema na 

escola os participantes irão propor e desenvolver atividades no período de recesso escolar, em 

que algumas escolas funcionam como polo e atendem os alunos escritos para o período, e nas 

datas comemorativas conforme calendário escolar. Serão planejadas estratégias para serem 

desenvolvidas em datas comemorativas, não prevista em calendário escolar, a critério dos 

participantes (dia da alimentação, dia mundial da saúde, etc). Estas atividades visam estimular 

a autonomia, a interação e a criatividade dos participantes. Serão acompanhadas pela equipe 

técnica todas as etapas de planejamento e execução das ações. 
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5.2. Cronograma 

Mês Momento Atividade Objetivo Procedimento Avaliação 
M

a
rç

o
 RP 

Apresentação do 

projeto 

Sensibilizar os participantes para 

participar do projeto. 

Apresentação de projeto pela equipe 

técnica por meio de recurso audiovisual. 

Avaliação de Percepção: o que 

ganho com este projeto?. 

JEIF 

Atividade 

diagnóstica: Mapa 

Conceitual 

Elaborar coletivamente conceito 

sobre EAN, ampliando a 

compreensão do tema. 

Construção conjunta do conceito sobre 

EAN por meio de um mapa conceitual. 

Avaliação diagnóstico 

(mapeamentos dos saberes prévios 

do grupo)   

A
b

ri
l 

RP 

Relato de caso  Problematizar situações que ocorrem 

durante a distribuição das refeições 

na escola. Analisar condutas dos 

alunos e acompanhamento dos 

professores. Discutir a 

comensalidade e o convívio.  

Relato de casos observados no momento da 

refeição na escola para análise do grupo. 

Avaliação formativa: (1) interpares 

a partir das intervenções propostas 

pelos grupos; (2) Construção de um 

documento comum de 

caracterização de um espaço 

alimentar desejável.  

JEIF Brainstorming 

Discutir sobre SAN e sistemas 

alimentares; custo de alimentos no 

município de São Paulo. 

Gerar soluções inovadoras 

estruturadas por grupo a partir da 

reunião de ideias propostas pelos 

participantes sobre questões 

relacionadas ao desperdício de 

alimentos na EMEF. 

Será disponibilizado algumas imagens que 

remetem ao tema como exercício de 

aquecimento. Posteriormente cada 

participante será convidado a colocar suas 

ideias sobre o tema em papel fixado na 

parede. 

Avaliação formativa: (1) interpares 

sobre participação, entendimento, 

colaboração com o grupo; (2) 

heteroavaliação. 

M
a

io
 

RP Roda de conversa 

Sensibilizar os participantes sobre a 

importância do tema EAN no 

currículo e refletir sobre 

possibilidades de desenvolvimento 

de práticas pedagógicas promotoras 

de saúde na escola. 

Discutir os PCNs- saúde e a alimentação 

como tema transversal no currículo. 

Organizar os participantes em roda e por 

meio de questões norteadoras discutir o 

tema. 

Avaliação formativa: (1) interpares 

e (2) heteroavaliação sobre material 

gravado e transcrito 

JEIF 
Leitura e discussão 

de texto 

Perceber o que permeia o ato 

alimentar, o discurso técnico e 

científico sobre alimentação e os 

significados da cultura, 

representações e práticas alimentares 

na sociedade contemporânea 

Divisão em dois grupos para leitura e 

discussão do texto “Cultura e gastro-

anomia: psicopatologia da alimentação 

cotidiana” de autoria de Claude Fischler. 

Um grupo apresentará pontos de 

concordância com o autor e outro grupo 

pontos de discordância. 

Avaliação formativa: (1) os grupos 

destaquem em tópicos aspectos que 

foram ressaltados pelo autor e façam 

uma análise crítica. (2) Análise do 

material e das observações da 

discussão 
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J
u

n
h

o
 

RP 

Construção de linha 

do tempo sobre 

SAN, EAN e PNAE. 

Conhecer sobre o histórico das 

políticas relacionadas a alimentação 

e nutrição e como estes temas se 

inter-relacionam. 

Disponibilizar textos curtos sobre o 

histórico da SAN, EAN e PNAE. Separar 

os participantes em três grupos. Cada 

grupo ficará responsável por construir a 

linha do tempo sobre os temas usando a 

criativa. 

Avaliação formativa: interpares 

sobre o processo de construção e o 

resultado do produto. 

JEIF 
Reminiscências 

alimentares 

Discutir sobre comportamento 

alimentar. Esta atividade consiste no 

relato de fato que marcou a vida do 

participante, ocorrido no passado, 

relacionado à alimentação, e que 

permanece em sua memória. 

Relatos de momentos da história de vida e 

suas relações com o cotidiano e condução 

de práticas alimentares. 

Avaliação formativa: (1) interpares 

e heteroavaliação análise das 

transcrições; reconstrução do texto e 

avaliação das impressões do autor 

sobre seu próprio relato; avaliação 

de gestos e expressões. 

A
g

o
st

o
 

RP Discussão em grupo 

Ampliar o olhar e interpretação 

sobre situações ocorridas no 

cotidiano da escola e seus impactos. 

Discutir meio ambiente e educação 

para o ensino fundamental 

Discutir situações ocorridas que refletiram 

na alimentação escolar de forma positiva 

ou negativa. Temas sugeridos: crise hídrica 

e reforma curricular nas EMEFs. Expor 

ideias em cartolina sobre o impacto na 

alimentação escolar (interrupção de 

sistema de distribuição por autosserviço e 

suspensão de hortas escolares) e sobre 

modificação da proposta pedagógica para 

as EMEFs – o que muda na alimentação 

escolar. 

Avaliação formativa: interpares 

cartaz produzido por participantes. 

JEIF 

Design thinking  Criar colaborativamente formas 

diversas de ensino-aprendizagem 

com o intuito de descobrir novos 

caminhos para alcançar o aluno e 

despertar o seu interesse pelo tema 

abordado. 

Organizado em cinco etapas – descoberta, 

interpretação, ideação, experimentação e 

evolução. Visa a construção de ideias 

conjuntas para busca de soluções para 

qualificação do processo de ensino e 

aprendizagem sobre EAN.   

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre propostas de 

ensino aprendizagem elaboradas.   

S
et

em
b

ro
 

RP 

World café Refletir sobre a alimentação na 

escola. Temas: Trabalho de 

conclusão autoral (TCA) sobre 

alimentação; Cardápio: adequação x 

aceitação; O papel educativo em 

alimentação e nutrição na escola; a 

EAN nos livros didáticos para as 

EMEFs .   

Divisão de grupos para discussão de um 

tem central exposto na mesa. Há um 

rodiziamento dos participantes em cada 

mesa para desenvolver a inteligência 

coletiva e possibilitar a prática 

colaborativa.  

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre sugestões dos 

grupos para temas relacionados a 

alimentação na escola. 

JEIF Dinâmica com Compreender o novo Guia Apresentação em PowerPoint com imagens Síntese do grupo sobre as 
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imagens Alimentar para População Brasileira. 

Promover a reflexão sobre 

comportamento e práticas 

alimentares dos diversos atores que 

desenvolvem ações de EAN na 

escola. 

que retratem os 10 passos para uma 

alimentação saudável do novo Guia 

Alimentar para População Brasileira. 

Organizar os participantes em duplas. Cada 

um apresentará um passo do novo guia que 

considere de difícil inclusão em sua vida e 

o seu par lhe sugerira soluções. 

Correlacionar o novo Guia com os livros 

didáticos: pontos de aproximação e discutir 

possibilidades de abordagens.  

dificuldades identificadas e soluções 

propostas. 

O
u

tu
b

ro
 

RP 

Ensino baseado em 

problemas 

 

Apresentação de casos construídos a 

partir de situações do cotidiano da 

escola para estruturação de ações 

educativas em busca de soluções 

(baixo consumo de frutas, legumes e 

verduras; desperdício de alimentos; 

comportamento dos alunos durante 

as refeições, introdução de soja na 

alimentação escolar do município). 

Refletir sobre situações do cotidiano e 

possibilitar a construção coletiva de 

soluções. Discutir o espaço social 

alimentar, alimentação saudável, questões 

politicas em relação a introdução da soja 

no Brasil, cultura alimentar 

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre as ações 

educativas propostas e a 

compreensão dos problemas. 

JEIF 
Oficina de co-

criação 

Discutir a história e cultura alimentar 

no Brasil a partir dos produtos 

regionais. Refletir se os alimentos 

oferecidos nas escolas e o cardápio 

proposto consideram o perfil e a 

cultura dos alunos que frequentam as 

escolas.  

Exposição de mapa do Brasil para colagem 

de figuras de alimentos por regiões. 

Elaboração de cartazes por grupos e 

discussão de cultura alimentar.  

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre mapa 

construído e de cartazes elaborados. 

N
o

v
em

b
ro

 

RP 

Apresentação de 

vídeo 

 

Discutir a obesidade infantil, hábito 

e práticas alimentares, a publicidade 

de alimentos, a indústria no cenário 

da alimentação. 

Exposição do documentário muito além do 

peso e discussão sobre problema da 

obesidade infantil e posteriormente 

solicitar a elaboração de resumo critico 

sobre o documentário. 

Avaliação formativa: interpares 

resumo produzido do vídeo após 

discussões 

JEIF 

Mesa redonda sobre 

programas e ações 

de EAN na 

Prefeitura Municipal 

de São Paulo. 

Discutir programas e ações de EAN 

no município de São Paulo. 

Programa Na mesma Mesa, 

Programa Educando com Horta e 

Gastronomia, Prêmio Educação além 

do prato.  

Apresentação e debate sobre os programas 

e ações desenvolvidas nas EMEFs.       

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre pontos 

positivos e negativos levantados 

pelo grupo.  
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5.3.  Outras metodologias e dinâmicas a serem utilizadas: 

Construção de arvore de problema, grupo focal, role playing, dinâmicas com 

música, leitura e interpretação de artigos, pedagogia do drama, Grupo que verbaliza e 

grupo que observa (GvGo), etc. As atividades propostas serão desenvolvidas e 

adaptadas com base na avaliação diagnóstica.   

5.4. Atividade Complementar 

Tem como objetivos construir material para instrumentalizar a prática 

pedagógica em alimentação e nutrição dos professores e nutricionistas nas escolas. Será 

formado grupo de trabalho (GTs) para discussão de temas relacionados à EAN nas 

escolas Municipais de São Paulo. Serão convidados a participar um professor 

polivalente, um professor especialista, um coordenador pedagógico, um assistente de 

direção e um nutricionista para compor o GT. 

Proposta: 

Uma reunião mensal na DRE-CL, duração de 4 horas, com o intuito de discutir 

sobre o conteúdo e desenvolvimento do material. As reuniões estão previstas para 

acontecer no dia de entrega de relatórios mensais da escola na DRE-CL. A estruturação 

do material visa instrumentalizar os profissionais de educação e saúde para o 

desenvolvimento da EAN na escola. O material apresentará propostas de atividades 

educativas em sala de aula, nos diversos campos disciplinares, no refeitório e na 

comunidade.    
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6.  Avaliação 

Diagnóstica  

Conhecer as aptidões, interesses, capacidades e competências como pré-requisito para 

futuros trabalhos.  

Estratégia: 

 Mapa conceitual sobre EAN, roda de conversa, brainstorming, etc. 

 

Formativa  

Visa obter informações sobre estratégias de soluções de problemas e dificuldades que 

surgem no decorrer do processo. 

 

Somativa  

Visa observar comportamentos globais, socialmente significativos e determinar 

conhecimentos, habilidades e práticas adquiridas. Objetiva avaliar o grau em que os 

resultados mais amplos têm sido alcançados ao longo e final de um curso.  

Estratégia: 

 Relato de vivência, estruturação e aplicação de instrumento, diário de campo, 

análise de plano de aula e de ações de EAN e análise de projeto. 

 

 

7.  Resultados Esperados 

 

 A interface entre a EAN e diversos campos do conhecimento; 

 O reconhecimento da importância da prática interporfissional em EAN; 

 Implementação da EAN transversalmente, perpassando os diversos conteúdos 

trabalhados na escola; 

 Elaboração de material para instrumentalizar os profissionais para a prática de 

EAN. 
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