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1. INTRODUÇÃO 
 

A partir da pesquisa “Ações e Estratégias de Educação Alimentar e 

Nutricional no âmbito do Programa de Alimentação Escolar Municipal: diferentes 

formas de saberes e de práticas” observou-se a necessidade da construção de 

um planejamento de formação permanente e continuada para reflexão e 

construção coletiva de novos saberes sobre as ações de EAN. 

Assim, há a proposta de um plano de encontros que propiciem a 

Educação Permanente com vistas no uso do Referencial Teórico de Paulo Freire 

e materiais como o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 

para Políticas Públicas (MREANPP) elaborado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2012a); os Manuais do 

PNAE (BRASIL, 2012c) e a literatura científica relativa à temática (PEREIRA, 

2014; MARANHÃO, 2004). 

Além disso, sugere-se a alteração do “Relatório de Atividades 

Relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional e Capacitação de funcionários 

das Unidades Educacionais”, chamado na pesquisa por “Relatórios de 

Atividades”, para que sejam acrescentados itens que levem a reflaxão do uso do 

MREANPP (BRASIL, 2012a), bem como de materiais como o Novo Guia 

Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a), Manuais do PNAE, 

Curso do Ideias na Mesa (BRASIL, 2016), entre outros. 

Neste contexto, sugere-se a construção do “Plano de Encontros para 

Reflexão e Construção Coletivas para o aprimoramento das ações de EAN”. Esta 

produção científica poderá ser usufruída pelos nutricionistas que atuam no 

Programa de Alimentação Escolar realizando ações educativas nas Unidades 

Escolares. 

 

2. OBJETIVOS 

 

- Propor plano de encontro para educação permanente e continuada para 

aprimoramento das ações de EAN; 

 

- Propor a criação de novo modelo “Relatório de Atividades Relacionadas à 

Educação Alimentar e Nutricional e Capacitação de funcionários das Unidades 

Educacionais”. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com base nos resultados encontrados a partir do estudo de pesquisa 

intitulado “Ações e Estratégias de Educação Alimentar e Nutricional no âmbito 

do Programa de Alimentação Escolar Municipal: diferentes formas de saberes e 

de práticas” foi possível verificar que os nutricionistas referem a preferência por 

encontros que sejam no período manhã (81%) com a periodicidade mensal 

(69%). 

Desta forma, com o suporte dessas informações e com vistas nas 

demandas do Núcleo da Supervisão Interna para as atividades dos nutricionistas 

supervisores, optou-se por uma periodicidade bimestral para que não tenha 

prejuízo nas atividades pré determinadas dos nutricionistas e pela manhã. 

Para dar início ao Plano de Encontros acredita-se ser necessária a 

apresentação do trabalho desta pesquisa, mostrando os resultados obtidos por 

meio das informações cedidas pelos nutricionistas supervisores de 2014 a 2016 

pelos “Relatórios de Atividades” e pelas respostas dos “Questionários”. 

Cabe ressaltar que para que ocorra esta proposta de Plano de Encontros 

o Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional será convidado para nos auxiliar 

no suporte pedagógico que está presente nas oficinas. 
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ENCONTRO I 
- Apresentação do trabalho 

- Divisão em 5 grupos: 

• Fragilidades da formação do nutricionista em EAN 

Refletir sobre as formações posteriores à graduação de Nutrição. 

O que faltou na graduação que sentem necessidade para desenvolver práticas de EAN? 

 
“Entre os estudos conhecidos, é consenso a presença de conteúdos excessivamente teóricos 
nos currículos, direcionados aos aspectos biológicos da graduação, e o distanciamento entre a 
formação acadêmica e a prática profissional (Brasil, 1983; Ypiranga, 1991; Bosi, 1988, 1996). 
No sentido de contribuir para ampliar a formação profissional do nutricionista, especialmente o 
que atua na AE, a Educação Permanente aparece como necessária e pontual na atualização 

cotidiana das práticas e na construção coletiva do perfil profissional. Pensando nela como 
ferramenta fundamental nesse processo de formação, é possível dizer que ela articula saberes 

e práticas, suprindo as questões eventualmente não contempladas pelo foco teórico da 
graduação (Juzwiak, Castro e Batista, 2013).” 

(HONÓRIO; BATISTA, 2015) 

 

• Práticas Pedagógicas como necessidade do grupo de nutricionistas 

“As atividades desenvolvidas pelos nutricionistas, por meio de abordagem tecnicista, sem 
considerar as práticas pedagógicas necessárias à implementação do PNAE, podem ser 

entendidas como fragilidades por parecerem estar mais focalizadas nos aspectos cognitivos da 
aprendizagem e aos componentes nutricionais da alimentação. 

As ações em EAN realizadas pelos nutricionistas não dialogam com alguns dos princípios 
pedagógicos utilizados para nortear a construção do Projeto Político Pedagógico utilizado nas 

escolas municipais como os de Paulo Freire, Vygotysk e Jean Piaget.” 

Exercício: Estruturar algumas ações de forma que estes conhecimentos da Educação 
permeiem as práticas de EAN. 
 

• Ações de EAN por faixa etária 

Exercício com base no Quadro: 

- Avaliar se estas ações são condizentes com as faixas etárias; 

- Sugerir outras atividades (construção dos objetivos, métodos e avaliação). 

 
Quadro 1 – Comparação entre tipo de Unidade Educacional, ações realizadas, estratégia 

pedagógica utilizada. 

 Tipo de 
U.E. 

 
Estratégia Pedagógica 

 
Métodos 

 
 

Dinâmicas como 
estratégia de 

EAN 

CEI Caixa surpresa, contato com alimentos, jogos. 

EMEI Caixa surpresa, desenho, vídeo, jogos. 

EMEF Caixa surpresa, jogos, entrevista, roda de conversa, vídeo, visita 
à cozinha e à feira livre e teatro. 

 
 
Oficina culinária 

CEI Oficina culinária e conversa. 

EMEI Oficina culinária, palestra, conversa e dinâmica. 

EMEF Oficina culinária, conversa, palestra, vídeo. 

Avaliação CEI Avaliação antropométrica 
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• Avaliação de práticas de EAN 

Porque é considerada importante realizar avaliação após ações de EAN? Como pode-

se planejar e executar o processo de avaliação da ação educativa? 

 

“Cardoso e colaboradores (2016) consideram que o grau de complexidade das ações 

educativas, que necessitam de etapas como: diagnóstico situacional, planejamento, 

preparação da ação e do material e posterior avaliação da aprendizagem podem contribuir para 

a percepção de dificuldade. Estas etapas dispendem tempo e conhecimento teórico-

metodológico que são considerados insuficientes para o embasamento da prática.” 

 

• Suporte da Divisão de Educação Alimentar e Nutricional 

São atribuições da Divisão: 

- estabelecer metas e diretrizes estratégicas, subsidiando o planejamento de programas 
e ações especiais da CODAE; 
- implementar ações de formação continuada para aprimoramento das práticas dos 
Profissionais de Educação relacionadas à alimentação escolar e nutricional. 

 
Publicado em: 10/09/2019 2h49 | Atualizado em: 23/10/2019 

 
 
Como o DIEDAN pode contribuir com o Núcleo de Supervisão em relação às ações de 

EAN? 

 
 
- Apresentação de cada grupo e Discussão coletiva 

Nutricional 

 
Temas 

 
Incentivo ao 
consumo de 

alimentos 

CEI Caixa surpresa, degustação de fruta. 

EMEI Caixa surpresa, palestra, dinâmica, oficina culinária. 

EMEF Palestra, vídeo, roda de conversa, visita à cozinha, caixa 
surpresa, degustação, dinâmica. 

 
 

Horta Escolar 

EMEI Teatro, oficina culinária, plantio, palestra, jogos. 

EMEF Palestra, plantio, oficina culinária, conversa. 

 
Alimentação 

saudável para 
alunos 

EMEI  
Palestra, desenho infantil. 

EMEF Palestra, entrevista, vídeo, oficina culinária, roda de conversa, 
indicação de sites de busca, jogos e dinâmicas. 

”Food 
Revolution Day” 

EMEBS Palestra e oficina culinária. 

Desperdício de 
alimentos 

EMEF Palestra, vídeo e roda de conversa. 

Autosserviço EMEF Palestra e vídeo. 

Dia da Família 

na Escola 

- 
 

- 
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- Avaliação do encontro  
 

Participação do grupo no encontro (sugestões dadas); 

Devolutiva para o DIEDAN e avaliação das atribuições da Divisão; 

Comparação dos dados em relação à fragilidade encontrada com a literatura; 

Traçar uma proposta de avaliação com base no que o grupo trouxe; 

Avaliação do encontro (todas as etapas). 

 
 
 

ENCONTRO II 
 
Contribuições do Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional para 

Políticas Públicas (MRPPEAN) nas ações educativas: 

- Participação da nutricionista Amábela de Avelar Cordeiro sobre o MREANPP 

- Princípios do Marco X Relatórios de EAN associados ao MREANPP (Exercício com os 

Relatórios de EAN) 

 
Quadro 2 - Distribuição das ações educativas de Educação Alimentar e Nutricional 
desenvolvidas pelos nutricionistas da Coordenadoria de Alimentação Escolar de São Paulo, 
segundo os Princípios do Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional Para as 
Políticas Públicas.  
 

Princípios do MREANPP Características das ações educativas quanto a 
tema e estratégias pedagógicas 

1. Sustentabilidade social, 
ambiental e econômica. 
 

- Redução do desperdício; 
- Implantação de autosserviço; 
- Receitas sobre aproveitamento integral dos alimentos. 

2. Abordagem do sistema 
alimentar na sua 
integralidade. 
 

- Projeto horta; 
- Origem dos alimentos processados; 
- Origem dos alimentos; 
- Visita à feira livre. 

3. Valorização da cultura 
alimentar local. 

 

- Guia Alimentar para População brasileira. 

4. A comida e o alimento 
como referências. 

- Picnic saudável; 
- Utilizar temperos naturais nas preparações culinárias; 
- Exposição dos alimentos oferecidos no PAE; 
- Importância do consumo de alimentos in natura; 
- Dicas de uso de sal e açúcar; 
- Oficina culinária de salada de frutas; 
- Teste sensorial para reconhecer os alimentos; 
- Degustação dos alimentos; 
- Dinâmica “caixa surpresa”; 
- Apresentação dos alimentos in natura; 
- Receitas sobre aproveitamento integral dos alimentos; 
- Preparo do sanduíche com figura de palhaço. 

5. A Promoção do 
autocuidado e da 
autonomia. 

Autocuidado 
- Importância da alimentação saudável e como melhorar 
a qualidade da alimentação; 
- Alimentação aliada à saúde; 
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 - Consequências da má alimentação; 
- Influência dos alimentos industrializados na saúde; 
- Consumo de água; 
- Higiene alimentar e Boas Práticas de manipulação; 
- Transição Nutricional; 
 
Autonomia 
- Custo x Alimentação saudável; 
- Formação de hábitos alimentares saudáveis; 
- Implantação de autosserviço; 
- Guia Alimentar para População brasileira. 

6. A Educação enquanto 
processo permanente e 
gerador de autonomia e 
participação ativa e 
informada dos sujeitos. 
 

- Leitura de rótulos; 
- Composição dos alimentos industrializados; 
- Influência da mídia na alimentação; 
- Importância da participação dos pais na formação dos 
hábitos alimentares; 
- Necessidades nutricionais por faixa etária; 
- Discussão sobre vídeos sobre alimentação (“Muito 
Além do Peso”); 
- Parceria família x escola; 
- Roda de conversa sobre alimentação. 

7. A diversidade nos cenários 
de prática para a EAN. 

- Visita à cozinha da escola; 
- Visita à feira livre e sacolão. 

8. Intersetorialidade. 
 

- Parceria Secretaria do Verde e Meio Ambiente; 
 - Programa Saúde na Escola. 

9. Planejamento, avaliação e 
monitoramento das ações. 
 

- Diagnóstico de ações educativas realizadas na U.E 
(realizada por alunos junto ao educador e nutricionista); 
- Transição nutricional; 
- Projetos de EAN; 
- Elaboração de plano estratégico para EAN; 
- Avaliação nutricional. 

 
Fonte: própria pesquisa. 

 
 

ENCONTRO III 
 

Como utilizar o Guia Alimentar para a População Brasileira nas ações educativas dos 

nutricionistas. 

- Participação da nutricionista Ligia 

 
ENCONTRO IV 

 

Currículo da Cidade para a Educação Infantil – Discutir sobre o currículo utilizado na 

Prefeitura. 

Ações pedagógicas na Educação Infantil - Participação Monica Pinazza 

 
ENCONTRO V 

 

Currículo da Cidade para ensino fundamental – Discutir sobre o currículo utilizado na 

Prefeitura. 

Ações pedagógicas no Ensino Fundamental - Participação palestrante a ser confirmado. 
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ENCONTRO VI 

 
Nutricionistas aplicando na prática os conhecimentos da formação. 

Apresentação de cada DRE sobre ações educativas desenvolvidas. 
 
 
 

ENCONTRO VII 
 

Planejamento de ações para 2021 de cada DRE  

Participação do DIEDAN – Construção coletiva das ações para 2021 

- Participação da nutricionista Patricia Jaime para fechamento da formação com olhar 

para a alimentação. 

 

Cabe ressaltar que os encontros passaram por análise da chefia do local de 

trabalho para aprovação. 

 

Além disso, será sugerida a elaboração de novo “Relatório de Atividades” 

para o NSAE com acréscimo de partes para o incentivo de materiais como o 

MREANPP (BRASIL, 2012a), Novo Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014a), Manual do PNAE e literatura científica da área. No Apêndice 

A encontra-se o modelo existente do “Relatório de Atividades”. No Apêndice B 

encontra-se a sugestão para alteração do novo “Relatório de Atividades”. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante a implementação do Plano de Encontros de educação 

permanente e continuada espera-se ampliar o entendimento dos nutricionistas 

acerca de suas ações educativas com a comunidade escolar, bem como 

subsidiar para a construção coletiva sobre os aspectos pedagógicos que 

contribuem para todo o processo de planejamento de EAN. 

 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO 
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A cada encontro ao longo desta proposta, sugerimos que sejam 

realizadas avaliações sobre os temas abordados, dinâmicas realizadas e 

também sobre as atividades vivenciadas no cotidiano nas escolas pelos 

nutricionistas. 

Fortalecendo assim o vínculo entre o grupo, ssensibilização para que as 

ações educativas se deêm de maneira participativa de todos os envolvidos e com 

a construção coletiva. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Espera-se que a partir da reflexão dos nutricionistas a respeito de suas 

práticas e a troca de experiências e conhecimentos em grupo, possamos partir 

para uma nova concepão de Educação Alimentar e Nutricional que caminhe para 

uma educação libertadora, como um processo contínuo e com a particpação 

ativa dos atores sociais envolvidos. 
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Apêndice A – Relatório de Atividades Relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional 
e Capacitação de funcionários das Unidades educacionais 
 

ATIVIDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E 
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 

 

☐ Comunicado de 
programação de atividade 

☐ Relatório da atividade 
desenvolvida 

 

DRE:  Data(s):  Horário:  

 
Responsável (is) por ministrar a atividade:  
Acompanhado por:  
Unidade(s) participante(s) (nomear todas as UEs): 

Código CODAE Nome da Unidade 

  

Local:  

Participantes (assinalar 1 ou mais opções): 

☐ Diretor/Ass.Direção/Coord. Pedag. 
☐ Professores 
☐ Manipuladores de alimentos 
☐ ATE/Agente escolar/Func. limpeza 

Número de pessoas presentes:  

Categoria e Tema da atividade (assinalar opções abaixo): 

Categoria  

(escolher uma das categorias abaixo) 

Tema  
(clicar na mesma linha da categoria para os temas 

aparecerem) 

☐ Aspectos relacionados ao 

PAE/CODAE 

☐ 

☐ Boas práticas de manipulação ☐ 

☐ Educação Alimentar e Nutricional - Alimentação saudável para alunos 
- Desperdício de alimentos 
- Hortas Escolares 
- Dinâmicas como estratégia de EAN 
- Autosserviço 
- Incentivo ao consumo de alimentos 
- Oficina culinária 
- Avaliação Nutricional 
- Food Revolution Day 
- Dia da Família na Escola 
 

Descrever tema se não estiver previsto nas opções anteriores: 
 

Justificativa (descrever o histórico da solicitação /motivo da atividade) – 
 

Objetivo – 
 

☐ Alunos __________ 
☐ Pais 
☐ Supervisores escolares 
☐ Outros ___________ 
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Conteúdo programático (temas abordados) 

 

Metodologia (descrever plano da atividade, dinâmicas, método de explanação, na ordem em que 

foram desenvolvidos) 

Material que será entregue aos participantes: 

Avaliação e comentários sobre o desenvolvimento da atividade: 

 

 

__________________________________ 

Nutricionista 
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Apêndice B – Relatório de Atividades Relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional 
 

Relatório de Atividades Educativas relaizadas pelos nutricionistas 

Data:                                                                    Horário início:  

DRE:                                                                    Horário término:  

Nutricionistas que realizaram a ação educativa: 

RF:  

RF:  

Acompanhantes da atividade:  

Unidade Educacional: 
 

Cód. CODAE Tipo UE Nome da UE 

   

Local de realização:  

Número de participantes:  

Participantes: 

(   ) professor      (   ) ATE     (   ) supervisor escolar      (   ) nutricionista           (   ) alunos           (   ) 

cozinheiro escolar          (   ) diretor/assistente de direção     (   ) coordenador pedagógico 

I – Atividade motivada por 

solicitação: 

a) Direção    b) Pais    c) Professores     d) Alunos   

e) CODAE    f) Nutricionista   g) Cozinheiro escolar 

II – Tipo de Atividade: a) Educativa:  

(   ) Alunos. Ano: _____ 

(   ) Pais. Ano dos filhos: _____ 

(   ) Professores. Ano: _____ 

(   ) Diretores 

(   ) Cozinheiros escolares 

b) Formação/ Treinamento: 

(   ) Professores 

(   ) Cozinheiros escolares 

(   ) Diretores/ Assistente de direção 

(   ) Coordenadores Pedagógicos 

(   ) Nutricionistas da Empresa terceirizada 

(   ) Equipe de apoio 

III – Objetivo da Atividade 

Educativa: 

(   ) Promover Alimentação Saudável 

(   ) Incentivar o consumo de _________________ 

(   ) Reduzir o consumo de _________________ 

(   ) Incentivar a implantação de horta 

(   ) Incentivar a prática Culinária 

(   ) Incentivar o Controle higiênico-sanitário 
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(   ) Orientar sobre PNAE 

(   ) Orientar a equipe gestora sobre ________________ 

(   ) Outros: _________________ 

IV – Conteúdo abordado: 

 

V – Aspectos Metodológicos: 

Tipo de metodologia utilizada:  (   ) Expositiva (palestra/aula)     

(   ) Ativa/ participativa/ lúdica 

Se foi Ativa qual estratégia pedagógica foi 

usada? 

(   ) Dinâmicas em grupo 

(   ) Jogos (tabuleiro/ percurso/ brincadeiras) 

(   ) Contação de histórias 

(   ) Teatro 

(   ) Oficina para reprodução de ___________ 

VI – Recursos Utilizados: (   ) Audiovisual 

(   ) Papelaria 

(   ) Tecnológico 

(   ) Impresso 

VII – Suporte teórico utilizado: (   ) Guia Alimentar para a População 

Brasileira 

(   ) Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas 

(   ) Ideias na Mesa 

(   ) Artigos científicos 

(   ) Materiais FNDE 

(   ) Outros: ___________________ 

VIII – Descrever a ação educativa realizada: 

 

IX – Avaliação: 

 

X – Impressões do educador (nutricionista) sobre a ação educativa realizada: 

 

XI - Propostas para a próxima ação educativa com base na experiência desta atividade: 

 

* MREANPP (Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas. 

 

Descrição para o preenchimento: 

 

Conteúdo abordado – Assinalar qual tema foi abordado na ação educativa. 
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Tipo de metodologia utilizada – Assinalar quais estratégias pedagógicas foram 

utilizadas na ação educativa. 

 

Objetivo da atividade educativa – O que se pretendia alcançar com a ação 

educativa? (Pode ter um ou mais objetivos). 

 

Descrever ação educativa realizada – Detalhar o planejamento e o 

desenvolvimento da ação educativa. 

 

Recursos utilizados – Discriminar os materiais utilizados/ entregues na ação 

educativa. 

 

Impressões do educador sobre a ação educativa realizada – Reflexão sobre 

todo o processo de planejamento, execução e avaliação da ação educativa. 

 

Avaliação da ação educativa – Como foi realizada a avaliação do processo 

educativo? Quais estratégias pedagógicas estavam presentes neste momento? 

 

Propostas para a próxima ação educativa com base na experiência desta 

atividade – Trazer novas ideias a partir da reflexão da prática da ação educativa 

de como poderá ser a próxima atividade de EAN. 

 

Vale ressaltar que o detalhamento deste instrumento auxiliará na 

compreensão das práticas educativas que os nutricionistas desenvolvem nas 

Unidades educacionais para uma reflexão e melhoria dos processos do Núcleo 

de Supervisão. 


