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Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é o campo do conhecimento e de 

prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa 

promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para 

assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) (1). Na infância a preferência 

alimentar da criança depende na maioria das vezes do grupo social que ela pertence com 

influências transmitidas pela família, escola, amigos e sustentadas pela tradição, crenças e 

valores através de gerações (2). A primeira infância é um dos momentos em que a nutrição se 

faz mais necessária por ser uma fase intensa do desenvolvimento humano, além de também 

ser o período em que são formadas as preferências alimentares (3). São as experiências 

sensoriais vividas na infância que contribuem estritamente para desenvolvimento dos hábitos 

alimentares que perduram até a adolescência e vida adulta, desenvolvendo na criança a 

construção de senso crítico, autonomia e escolha alimentares saudáveis, adequadas à realidade 

em que está inserido (4). Assim, para facilitar a interação e aprendizado com crianças, é 

aconselhável em EAN a execução de atividades lúdicas com processos ativos a fim de entreter 

e envolver o público-alvo com experiências sensoriais (5). Objetivos: Fornecer informações 

para as crianças sobre alimentação adequada mostrando a importância das cores na 

alimentação, através do consumo de frutas, legumes e verduras para um desenvolvimento 

saudável. Descrição da Experiência: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

desenvolvido pelos acadêmicos do Curso de Nutrição do Centro Universitário do Estado do 

Pará (CESUPA) e orientado pela docente responsável pela disciplina EAN, realizado no dia 

11 de setembro de 2019, na Escola Pública Municipal Alzira Pernambuco, localizada no 

bairro do Marco em Belém do Pará. A experiência contou com a participação de 33 crianças 

com faixa etária de quatro anos de idade, da educação infantil. Para a construção da atividade 

utilizou-se como material: quatro folhas de EVA, imagens de super-heróis impressos, tesoura 

e cola. A atividade obteve um tempo de duração de aproximadamente 15 minutos, 

desenvolvida com figuras de personagens de desenhos animados, como: Minions, Nemo, 

Huck e Ladybug. Cada personagem escolhido tem uma cor de destaque: amarelo, laranja, 

verde e vermelho, respectivamente. Essas cores foram relacionadas com os alimentos de sua 

realidade favorecendo uma experiência sensorial de caráter visual e de memória cotidiana. 

Dessa forma, foi possível concentrar a atenção das crianças durante a realização da atividade. 

No decorrer da dinâmica elas foram divididas em dois grupos (meninos e meninas) e lhes foi 

mostrado imagens dos super-heróis com suas respectivas cores, em seguida, foi-lhes 

perguntado quais alimentos consumiam em seu cotidiano baseado na cor em destaque. 

Posterior à citação dos alimentos, a equipe classificava em saudáveis ou não saudáveis. Após 

essa etapa ressaltamos a importância de compor um prato colorido com os alimentos 

saudáveis, sempre associando com as quatro cores dos materiais que foram levados a escola. 

Ao final foi entregue a cada criança um panfleto contendo uma receita de lanche saudável e 
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uma imagem (para colorir) de um dos super-heróis segurando o alimento base da receita (bolo 

de banana) com a finalidade de conscientizar os pais das crianças, dando-lhes uma opção de 

lanche saudável e acessível para o dia a dia. Resultados: Houve aceitação do público em 

relação à atividade e participação direta de todas as crianças e responsáveis envolvidos, os 

quais interagiram no desenvolvimento da dinâmica conforme planejado. Contudo, o grupo 

não esperava que durante a realização da atividade as crianças citariam tantos alimentos 

saudáveis de acordo com as cores. Dessa forma, foi possível ponderar quais os alimentos elas 

mais consumiam no dia-a-dia e quais deles elas não consumiam. Com isso, obteve-se uma 

maior satisfação nos resultados da atividade já que as crianças apresentaram-se bastante 

comunicativas, com interesse pelos alimentos saudáveis, despertado pelo universo das cores 

dos super-heróis. Assim, foi possível esclarecer com maior diversidade de informações a 

importância e o valor nutritivo dos alimentos para o crescimento, energia e saúde que se faz 

tão importante nessa etapa de desenvolvimento da seletividade e recusa na alimentação 

infantil. Um exemplo de satisfação dos resultados aconteceu durante o termino da atividade. 

Nesse momento uma das crianças abraçou a perna de um dos participantes, apontou com o 

dedo para imagem do herói Huck no painel verde, com o outro braço fez sinal de força. 

Elevando o tom da voz como sinal de bravura, disse: “Eu gosto de comer jambú. Ô tio, eu 

também vou ser um super-herói”. Conclusão: A EAN se faz importante na primeira infância 

por ser a fase do desenvolvimento humano que está relacionada à formação das preferências e 

hábitos alimentares. Compreender desde cedo à importância das cores na alimentação, 

influência diretamente na consciência das escolhas alimentares, e consequentemente, no 

desenvolvimento de costumes alimentares saudáveis. Com a dinâmica dos super-heróis 

associada à atividade sensorial das cores, as crianças se mostraram capazes de pensar e decidir 

por elas mesmas, a partir de uma percepção fomentada pelo mundo lúdico desses heróis, 

relacionando a força e a coragem dos mesmos com os benefícios de uma alimentação 

diversificada e colorida, com ingestão frutas, legumes e verduras possibilitando assim uma 

maior oferta de nutrientes nas refeições do dia-a-dia. 
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