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Introdução: A alimentação do indivíduo reflete-se na sua imagem, seja no aspecto da pele, 

emocional e até o desenvolvimento psicomotor, e, é neste aspecto que a alimentação saudável, 

de acordo com cada fase da vida, é de fundamental importância. Entretanto, na infância cada 

individuo já tem suas preferências alimentares, influenciadas por aspectos culturais, sociais e 

econômicos de cada seio familiar, cabendo à família e escola incentivar as crianças a optarem 

por uma alimentação saudável (1). De acordo com a Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) a infância é o período de formação dos hábitos alimentares em que o 

entendimento dos fatores determinantes possibilita a elaboração de processos educativos que 

são confirmados para a mudança no padrão alimentar das crianças, das quais essas mudanças 

irão contribuir no comportamento alimentar da sua vida adulta. Desta forma é importante a 

educação em saúde, fornecendo conhecimentos sobre a importância de uma adequação 

alimentar de qualidade, e os benefícios que essa prática acarreta, alertando os riscos futuros de 

elevados indicativos de mortalidade infantil e aumento de doenças crônicas, caso não 

adquiridos desde a infância (2). É através da descentralização do PNAE que se busca o 

cumprimento da equidade, e da participação do controle social e a valorização dos hábitos 

alimentares saudáveis, de acordo com a regionalização de cada população conhecendo sobre a 

qualidade da alimentação na fase infantil realizando o planejamento conforme a realidade 

socioeconômica de cada família sendo extremamente importante, pois assim possibilita a 

promoção da saúde alimentar e a prevenção das doenças, tais como crônicas tanto na fase de 

desenvolvimento como também na fase adulta (3). Objetivos: Relatar a experiência sobre 

uma pratica educativa sobre alimentação saudável entre escolares de uma creche ribeirinha na 

ilha de Cotijuba/Pa. Descrição da Experiência: Quanto aos indivíduos participantes da ação 

educativa, o público escolhido para a execução da atividade proposta, foram crianças do 

jardim I com idade em torno de 4 a 7 anos e que residem na Ilha de Cotijuba e estudam em 

uma creche da ilha, participaram assim, 13 crianças, sendo 10 meninos e 3 meninas. Utilizou-

se a teoria da problematização, baseada no arco de Charles Maguerez que consiste em uma 

estratégia de ensino-aprendizagem baseado num olhar atento a realidade. De acordo com as 

concepções pedagógicas, é um método eficaz para solucionar um problema encontrado na 

realidade. O arco consta de cinco etapas, sendo elas: observação da realidade, teorização, 

identificação dos pontos, elaboração de alternativas viáveis para solucionar os problemas 

identificados e aplicação à realidade (4). Foram desenvolvidas atividades lúdicas, com uso de 

jogos e encenações. Foi realizada uma adaptação da historia do chapeuzinho vermelho onde 

as discentes, no momento do relato da historia estavam caracterizados dos personagens da 

historia com objetivo de direcionar a atenção para atividade aplicada e fixar o conteúdo de 

alimentação saudável. Outro intuito foi mostrar a diferença das práticas alimentares saudáveis 

e não saudáveis. Logo após foi feita a “amarelinha da alimentação”, na qual haviam imagens e 

frases que remetiam a uma fruta ou verdura específica e o benefício que ela trazia, assim 

como, alimentos industrializados, altas concentrações de açúcares e sal. Aplicamos também o 
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jogo da memória que continha diversos alimentos, sendo uma forma de conhecimento das 

crianças para com as frutas, legumes e carboidratos que não eram comuns no seu cardápio. 

Resultados: Desta maneira foi possível conhecer a diversidade de alimentos, e ampliação do 

conhecimento de todas. Diante das exposições sobre o assunto, as crianças mostraram ter um 

conhecimento básico e superficial dos benefícios e malefícios que os alimentos podem trazer 

ou não a elas, fato que pode estar relacionado à pouca idade, condições socioeconômicas, na 

qual foi observado que muitas crianças não conheciam determinadas frutas devido o seu valor 

econômico, ou mesmo às experiências alimentares e culturais vivenciadas pelas mesmas, 

enquanto comunidade ribeirinha, percebendo a importância dos profissionais e da família com 

a alimentação dessas crianças. Constatou-se que a alimentação inadequada das crianças afeta 

diretamente os aspectos físicos da pele haja visto que foi visualizado que muitas crianças 

apresentavam uma pele ressecada, desidratada e hipocorada classificando assim a carência de 

nutrientes necessários para o crescimento saudável e adequado. No momento que os 

discentes, caracterizados de personagens, começaram a relatar a historia as crianças 

relacionaram a adaptação da historia do chapeuzinho vermelho com a alimentação saudável 

pois algumas crianças interrompiam a contagem de historia para relatar o nome de alguns 

alimentos que causavam entraves a saúde. Outro resultado observado foi que a maioria das 

crianças remetiam que os alimentos com altas taxas de sódio e açúcar eram mais saborosos e 

que faziam parte do seu cardápio ao longo do dia. Entretanto no decorrer da aplicação da 

“amarelinha da alimentação” e do jogo da memória algumas crianças demostraram que, após 

a aplicação da atividade, saberiam distinguir os alimentos saudáveis daqueles que causariam 

algum dano a saúde. Além disso, os resultados mostraram que a experiência estimulou a 

curiosidade e o interesse, conduzindo-os ao ensina-aprender a identificar os variados tipos de 

alimentos, assim ampliar a compreensão sobre a variedade de alimentos e sua importância na 

manutenção da vida e saúde. Logo, o ambiente escolar em conjunto com a educação 

continuada com os familiares proporcionará conhecimentos importantes sobre o assunto 

favorecendo a disseminação da informação sobre o crescimento saudável, resultando em 

melhora dos aspectos biopsicossociais e diminuição de doenças crônicas não transmissíveis 

(Diabetes e Hipertensão) na vida adulta. Conclusão: A experiência dessa prática permitiu que 

se desenvolvesse um processo de reflexão da realidade observada na comunidade de Cotijuba 

(PA) na qual é notada a necessidade de uma maior assistência à família sobre a promoção da 

alimentação saudável, baseada na oferta regional dos alimentos. Nota-se também, que a 

carência alimentar de muitas crianças da creche esta relacionada as diferenças no padrão 

alimentar influenciado por vários fatores, tais como elementos culturais, sociais e 

econômicos. Porém a alimentação saudável não esta somente ligada as condições culturais e 

sociais e sim nas condições de acesso a esses alimentos pois a maioria das famílias tem 

dificuldades, no momento da compra desses alimentos, devido a grande distancia das ilhas até 

a cidade. Por isso é de grande relevância que os profissionais e gestores pensem em 

estratégias que minimizem a carência dessa problemática. Ademais, implementar modelos 

metodológicos que possam estimular a reflexão entre crianças é umas das melhores formas 

para que o conhecimento se construa e fortaleça. No que se refere ao processo de ensino-

aprendizagem entre os discentes, a atividade proporcionou significativa aproximação com a 

comunidade, em especial com a realidade das populações das ilhas, ribeirinhos e 

historicamente vulneráveis no que concerne às políticas publicas e de saúde. 

 

Descritores: Alimentação escolar, Dieta saudável, Promoção da saúde. 
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