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Introdução: O uso das tecnologias educativas engloba um conjunto de saberes e fazeres 

relacionados com produtos e materiais que objetivam a melhora terapêutica dos pacientes por 

meio de processos de aprendizagem que caracterizam o autocuidado dos indivíduos, sendo 

esses instrumentos utilizados com a finalidade de promover saúde juntamente com novos 

conhecimentos. A aprendizagem é um processo complexo, pois envolve os mais diversos 

fatores comportamentais de cada indivíduo, assim, para que eles possam se interessar em 

aprender, é necessário desenvolver métodos que sejam motivadores e atrativos [1]. Levando 

em consideração esses fatos, o contexto desafiador da Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) envolve a promoção do desenvolvimento de novas abordagens educativas abrangendo 

os problemas alimentares, possibilitando a realização de transformações alimentares em 

crianças e adolescentes através das ações educativas, promovendo saúde, bem-estar e uma 

qualidade de vida melhor, favorecendo, desse modo, o entendimento e, também, demostrando 

alternativas para um cardápio mais adequado que favoreça a mudança de hábitos alimentares 

não saudáveis, através de uma reeducação alimentar. É papel do nutricionista incentivar, 

promover e ajudar as pessoas a adotarem hábitos e práticas mais saudáveis, através de uma 

assistência nutricional [2]. Assim, a utilização de estratégias educativas, com o intuito de 

favorecer a aceitação, estimular o interesse e, consequentemente, despertar a curiosidade das 

crianças no desenvolvimento de atividades, cuja finalidade é transmitir o que é nutritivo e 

saudável é uma das atribuições de um profissional nutricionista [3]. Grande parte das 

atividades de EAN, possuem a finalidade de se adequar as particularidades dos cenários de 

atuação. Desta forma, é nítida a relevância de ensinar as crianças de forma mais recreativa e 

lúdica, pois torna o entendimento mais acessível a compreensão dos envolvidos, auxiliando, 

assim, no seu processo de conhecimento e aprendizado sobre os alimentos. Essa é uma 

estratégia importante para minimizar futuros problemas nutricionais na vida das crianças, pois 

é mais fácil um indivíduo desenvolver hábitos saudáveis nos primeiros anos de vida, tendo em 

vista, que a promoção de uma alimentação rica nutricionalmente deve ser incentivada no 

decorrer da vivência dessas pessoas [4]. Incentivar e ensinar sobre hábitos alimentares mais 

saudáveis para as crianças é uma forma de investir no futuro, pois, assim, seria possível evitar 

diversos agravos relacionados com uma alimentação inadequada, possibilitando a essas 

crianças um desenvolvimento mais saudável. Desse modo, as atividades de EAN são uma 

estratégia valorosa, em virtude de, além de incentivar uma alimentação mais rica 

nutricionalmente, ainda, possui benefícios relacionados com as interações sociais desses 

indivíduos por estimular o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e, ainda, criando 

memórias afetivas positivas, fato esse que propicia uma alimentação mais saudável [5]. 

Objetivos: Promover interação e novos conhecimentos sobre os alimentos saudáveis por 

meio de uma montagem lúdica para crianças hospitalizadas na ala pediátrica da Fundação 

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) em Belém/PA, explicando os benefícios do 

consumo desses alimentos. Descrição da Experiência: Tratou-se de um estudo descritivo, do 

tipo relato de experiência, a partir de uma atividade de EAN desenvolvida no dia 21 de 
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Agosto de 2019, no turno da tarde, na brinquedoteca da ala pediátrica da Fundação Hospital 

de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), com participação de crianças na faixa etária de 1 a 10 

anos e pais e/ou responsáveis, realizada pelos alunos do curso de Nutrição participantes do 

Projeto NutriAção do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) e professora 

coordenadora. Para a realização da atividade foram impressas imagens de alimentos variados 

como, por exemplo: alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultra 

processados, além de pratos descartáveis e cola. Primeiramente, foram distribuídos pratos de 

papelão com intuito das crianças e seus pais e/ou responsáveis selecionarem as imagens para 

posterior colagem, todos deveriam escolher conforme suas preferências alimentares e montar 

um prato que consideravam saudável para o almoço. No segundo momento, com o prato com 

as imagens coladas, foi realizada as perguntas relacionadas ao comportamento alimentar 

demostrado através da seleção das figuras com alimentos ilustrativos. No terceiro momento, 

foi demonstrado como deveria ser a montagem de um prato saudável, utilizando um prato em 

tamanho maior dividido com a porção ideal de cada grupo alimentar e com alimentos “in 

natura” e minimamente processados. Dessa forma, foi explicada a importância da prática do 

consumo diário de legumes, verduras e frutas principalmente, os encontrados com mais 

facilidade na região Norte, com intuito de promover saúde através de uma alimentação 

saudável para as crianças e seus familiares. Resultados: Obteve-se uma boa adesão das 

crianças e dos pais e/ou responsáveis presentes durante a atividade. Desse modo, foi possível 

verificar a compreensão deles quanto à importância da seleção adequada dos alimentos nas 

refeições para que ocorra a promoção e a recuperação da saúde. Com isso, faz-se nítida a 

relevância de ensinar as crianças de forma mais lúdica, pois torna o entendimento mais 

acessível, auxiliando assim, no processo de conhecimento sobre os alimentos. Essa é uma 

estratégia importante para minimizar futuros problemas nutricionais, pois incentiva o 

desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, com alimentos nutritivos e 

economicamente mais acessíveis em virtude da ênfase nos alimentos regionais. Além do mais, 

foi observado que as crianças e os pais tinham preferências por alimentos mais calóricos, ricos 

em açúcares simples e em produtos processados e ultra processado em detrimento dos 

alimentos “in natura” e minimamente processado. Conclusão: A importância de integrar 

alimentos saudáveis para favorecer hábitos alimentares mais adequados para as crianças é 

uma das mais variadas formas de promover saúde e aumentar a expectativa de vida. Dessa 

forma, sabe-se que precisamos, cada vez mais, utilizar de ferramentas educativas e lúdicas, 

pois, torna a atividade mais prazerosa e inovadora, construindo uma base de conhecimento 

para que possam refletir sobre o alimento que estão consumindo. Por isso, deve-se incentivar 

as práticas de EAN, a fim de, abranger, ainda mais, a promoção da saúde, através das ações 

educativas com a finalidade de que as crianças ensinadas por meio dessas atividade, 

desenvolvam melhores seleções de alimentos no decorrer da vida, priorizando a riqueza 

nutricional da região e, ainda, evitando morbidades e futuros agravos por meio de uma 

alimentação adequada e balanceada. 
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