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AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA 

EDUCACÃO INFANTIL  

 

JESSELAYNE BATISTA DA SILVA DANTAS¹ 
LUIZA RYNARA LIMA BRANDÃO1 

THERESA CRISTINA DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA² 
              MÁRCIA LÚCIA NOGUEIRA DE LIMA BARROS³ 

 

RESUMO 
 
O ensino infantil pode ser conceituado como a etapa que antecede o Ensino 
Fundamental obrigatório, sendo, segundo o art. 29 da LDB, a primeira etapa da 
Educação Básica (BRASIL, 1996). A partir desse contexto, o Marco de Referência 
de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas tem o objetivo de 
promover a Educação Alimentar e Nutricional - EAN abrangendo tanto os aspectos 
relacionados ao alimento e alimentação tanto quanto os processos de produção, 
abastecimento e transformação aos aspectos nutricionais (BRASIL, 2012). Tendo 
isso em vista, o presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura 
sobre as ações de educação alimentar e nutricional no espaço escolar, nesse 
sentido, objetiva-se também  definir os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, 
selecionar os estudos nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem 
on-line (Medline), e formatar uma tabela para posterior análise e discussão dos 
resultados Para análise dos critérios de inclusão citados no presente estudo, foram 
avaliados artigos com publicações em língua portuguesa, inglesa e espanhola 
publicados no período de 2010 até abril de 2019. Artigos que respondessem aos 
interesses da pesquisa, independente da metodologia aplicada. Durante a pesquisa 
realizada no primeiro semestre de 2019, os 6 artigos selecionados foram publicados 
em língua portuguesa. Dos artigos em análise, observou-se que a sua maioria as 
ações eram promovidas em escolas e creche da rede publica. Conforme observou-
se nos estudos em analise, notou-se que dois foram realizados com alunos que 
frequentavam creches e pré-escolas e escolares na faixa dos 2 aos 5 anos de idade. 
Dos artigos avaliados, notamos que o estudo de Veira et al. (2018), com abordagem 
lúdica através da prática de contação de historias, obteve resultados mais eficientes 
no desenvolvimento da EAN na Educação Infantil, tendo apresentado a ação mais 
satisfatória com relação aos objetivos esperados pela equipe docente e à 
receptividade das crianças envolvidas. 
 
Palavras chaves: Nutrição. Educação alimentar e nutricional. Educação infantil.   
 
¹ Discentes do curso de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes.  
² Orientadora. Mestre em Nutrição/Ufal e Docente do curso de Nutrição do Centro 
Universitário Tiradentes. 
³ Coorientadora.Mestre em Educação/Ufal e Docente do curso de Medicina do 
Centro Universitário Tiradentes. 
 
 
 



 

ACTIONS RELATED TO FOOD AND NUTRITION EDUCATION IN 

CHILDREN'S EDUCATIONS 

 
ABSTRACT 

 
The teaching of children can be conceptualized as the stage that precedes 
compulsory Elementary Education, being, according to art. 29 of the LDB, the first 
stage of Basic Education (BRASIL, 1996). From this context, the Food and Nutrition 
Education Framework for Public Policies aims to promote Food and Nutrition 
Education - EAN covering both aspects related to food and nutrition as well as 
production, supply and transformation nutritional aspects (BRASIL, 2012). With this 
in view, the present study is an integrative review of the literature on the actions of 
food and nutritional education in the school space, in this sense, it also aims to define 
the inclusion criteria and exclusion of studies, select studies in the Latin American 
and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Medical Literature 
Analysis and Online Retrieval Systems (Medline), and format a table for further 
analysis and discussion of the results. For analysis of the inclusion criteria cited in 
the In the present study, articles with Portuguese, English and Spanish publications 
published between 2010 and April 2019 were evaluated. Articles that responded to 
the research interests, regardless of methodology applied. During the survey 
conducted in the first half of 2019, the six selected articles were published in 
Portuguese. Of the articles under analysis, it was observed that the majority of the 
actions were promoted in schools and nursery of the public network. As it was 
observed in the studies under analysis, two were realized with students who attended 
nurseries and pre-schools and school children in the range of 2 to 5 years of age. 
From the evaluated articles, we noticed that the study carried out by Veira et al. 
(2018), with a playful approach through the practice of storytelling, obtained more 
efficient results in the development of EAN in Early Childhood Education, and 
presented the most satisfactory action regarding the objectives expected by the 
teaching staff and the receptivity of the children involved. 
 
Key words: Nutrition. Food and nutritional education. Child education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao maior número de eventos neurofisiológicos cerebrais que iniciam 

muitos dos processos psicossociais experimentados na vida adulta e aos fenômenos 

contemporâneos ligados à saúde pública, a primeira infância tem sido vista como 

fase estratégica para estudos e investimentos públicos em segurança alimentar e 

nutricional. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB- 

Lei nº 9.394/96), a creche tem adquirido funções que contribuem tanto para o cuidar 

quanto para o educar, visando uma formação integral da criança; sendo a Educação 

Alimentar e Nutricional uma das protagonistas no processo de desenvolvimento 

infantil, levando-se em consideração a escola como posto estratégico para o alcance 

da família por meio da comunidade escolar (BRASIL, 1996). 

O ensino infantil pode ser conceituado como a etapa que antecede o Ensino 

Fundamental obrigatório, sendo, segundo o art. 29 da LDB, a primeira etapa da 

Educação Básica (BRASIL, 1996), em uma época na qual a criança intensifica suas 

relações com a sociedade, com o ambiente ao seu redor. De acordo com a mesma 

Lei, a Educação Infantil deve ser oferecida em creches para as crianças de 0 a 3 

anos, e em pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos. É considerada no país a 

oferta do serviço de berçário para crianças dos 4 meses até a idade de 1 ano e 

meio. Não sendo mandatório o ingresso no ensino infantil, a implantação de centros 

de educação específicas para o ensino infantil é facultativa e de responsabilidade 

dos municípios. 

A partir desse contexto, o Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para as Políticas Públicas tem o objetivo de promover a Educação 

Alimentar e Nutricional - EAN abrangendo tanto os aspectos relacionados ao 

alimento e à alimentação quanto aos processos de produção, abastecimento e 

transformação dos aspectos nutricionais (BRASIL, 2012).  Nesse sentido, Educação 

alimentar e nutricional.  

  

[...] 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, 
assegurando assim o Direito Humano à Alimentação Adequada. 
(BRASIL, 2012, p. 23).  
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Com base nesse conceito e do exposto anteriormente, pode-se inferir que o 

ensino infantil é um dos promotores dos hábitos alimentares saudáveis no âmbito 

educacional, de modo que o “[...] desenvolvimento de habilidades pessoais em 

alimentação e nutrição implica pensar a educação alimentar e nutricional como 

processo de diálogo entre profissionais de saúde e a população” (BRASIL, 2013), 

por meio da ponte entre a escola e a família.  

Segundo exposto na Política de Alimentação e Nutrição– PNAN (2012) sobre 

a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, 

e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (BRASIL, 2009), principal 

provedor de ações de educação alimentar e nutricional aos estudantes brasileiros na 

educação básica, foram publicadas a Portaria Interministerial n° 1010 (BRASIL, 

2006), a Resolução n°38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE (BRASIL, 2009a), e a Lei 11.947 (BRASIL, 2009b) que traçaram os conceitos 

e diretrizes referentes à alimentação escolar no país. Esta atual legislação possibilita 

a “incorporação do tema alimentação saudável no projeto político pedagógico da 

escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiências no 

cotidiano das atividades escolares” (BRASIL, 2006), fato que, significativamente, tem 

ocorrido na educação infantil, levando-se em consideração o conceito de educação 

alimentar apresentado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, em seu art. 

13, que considera educação alimentar [...] o conjunto de ações formativas que 

objetivam estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares 

saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a 

qualidade de vida do indivíduo. 

Baseado nas considerações acima, elaboramos o seguinte questionamento 

para o estudo: Quais as ações de educação alimentar e nutricional que acontecem 

na Educação Infantil e que contribuem para a melhoria de hábitos alimentares 

saudáveis? Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo descrever e 

analisar, por meio de revisão integrativa, ações de educação alimentar e nutricional 

na Educação Infantil. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura sobre as 

ações de educação alimentar e nutricional no espaço escolar, nesse sentido, 

objetiva-se também definir os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, 

selecionar os estudos nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem 
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on-line (Medline), e formatar uma tabela para posterior análise e discussão dos 

resultados. 
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2 MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo qualitativo com uma revisão de literatura integrativa 

(CUNHA et al., 2014) referente aos estudos publicados sobre ações de educação 

alimentar e nutricional na Educação Infantil, contemplando crianças de 0 a 5 anos de 

idade.  A revisão de literatura possibilita gerar o conhecimento, para que assim seja 

feita a caracterização das produções a respeito de determinado assunto.  

O presente estudo foi desenvolvido utilizando as seguintes bases de dados: 

Literatura Científica e Técnica da América Latina e Caribe (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE) e (PUBMED). Para a 

busca metodológica dos resultados foram utilizados às seguintes palavras-chaves: 

“educação alimentar”, “educação nutricional” “educação alimentar em creches”, 

“educação alimentar em berçários”, “educação alimentar e nutricional” e foram 

realizados os seguintes cruzamentos (educação alimentar) AND (nutricional) AND 

(pré-escolares) AND (creches). 

Para análise dos critérios de inclusão citados no presente estudo, foram 

avaliados artigos com publicações em língua portuguesa, inglesa e espanhola 

publicados no período de 2010 até abril de 2019; Estes artigos deveriam 

corresponder aos interesses da pesquisa, independentemente da metodologia 

aplicada. Como critérios de recusa, foram excluídos artigos sem disponibilidade 

textual na integra e os que não foram realizados no espaço escolar na faixa etária de 

0 a 5 anos. 

Figura 1 - Fluxograma dos artigos 
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3 RESULTADOS 

 

De acordo com os procedimentos metodológicos adotados, foram inicialmente 

localizadas 918 publicações. No entanto, após os critérios de inclusão e exclusão 

adotados, 18 foram contemplados para fundamentar o corpus inicial, pois os outros 

900 trabalhos não estavam disponíveis na integra ou não continham ações 

realizadas ações no âmbito escolar. Em fase posterior, e seguindo os mesmos 

procedimentos metodológicos, foi realizada uma leitura mais criteriosa dos 18 artigos 

selecionados, o que resultou na exclusão de 12 dos trabalhos, devido à falta de 

enquadramento aos objetivos do presente estudo. Após todo o processo desta fase 

da pesquisa, chegou-se, ainda no primeiro semestre de 2019, ao total de 06 artigos, 

apresentados no Quadro 1 em ordem cronológica. 

 

Quadro 1 – Estudos sobre EAN no ambiente escolar no período de 2010 a 2019, 

segundo o periódico, autores, ano e país de publicação. 

 

Titulo Revista Autores Ano Pais 

A educação 
nutricional nas 
séries iniciais de 
escolas públicas 
Estaduais de dois 
municípios do 
oeste de santa 
catarina 

Revista da 
sociedade 
brasileira de 
alimentação e 
nutrição  

PICCOLI;JOHANN; 
CORRÊA. 

2010 Brasil 

A experiência da 
Oficina 
Permanente de 
Educação 
Alimentar 

e em 
Saúde (OPEAS): 
formação de 
profissionais 
para a promoção 
da alimentação 
saudável nas 
escolas 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 

JUZWIAK;CASTRO; 
BATISTA. 

2013 Brasil 
 
 

 Formação de 
coordenadores 
pedagógicos em 
alimentação 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 

SANTOS; 
CARVALHO; REIS; 
RAMOS; FREITAS. 

2013 Brasil 
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escolar: um relato 
de experiência 

Alimentação  
saudável e 
dificuldades para 
torná-la uma 
realidade: 
percepções de 
pais/responsáveis 
por pré-escolares 
de uma creche 
em Belo 
Horizonte/MG, 
Brasil 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva, 
 

BENTO;ESTEVES; 
FRANÇA. 

2015 Brasil 

A contação de 
histórias como 
ferramenta para 
ações de 
Educação 
Alimentar e 
Nutricional no 
âmbito da 
Educação Infantil 

Revista da 
Associação 
Brasileira de 
Nutrição 

VEIRA; SOUZA; 
JACOB. 

2018 Brasil 
 

As ações de 
educação 
alimentar e 
nutricional e o 
nutricionista no 
âmbito do 
Programa 
Nacional de 
Alimentação 
Escolar 

 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 

SILVA; MONEGO; 
SOUSA; ALMEIDA.  
 

2018 Brasil 

 
             Durante a pesquisa realizada no primeiro semestre de 2019, os 6 artigos 

selecionados foram publicados em língua portuguesa. Dos artigos em análise, 

observou-se que, em sua maioria, as ações eram promovidas em escolas e creche 

da rede publica. Observou-se que dois dos estudos analisados, assumiram como 

referência metodológica estratégias pedagógicas; assumindo como público alvo os 

alunos das instituições em questão. Cinco desses estudos envolveram 

coordenadores, pedagogos etc., a fim de avaliar os resultados das ações aplicadas 

com alunos posteriormente (BORSOI; TEO; MUSSIO 2016). 
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4 DISCUSSÃO 

 

Ao longo da pesquisa, foi notada a escassez de publicações relacionadas 

diretamente às ações de alimentação e nutrição em âmbito escolar, principalmente 

na faixa etária em questão, isto é, de 0 à 5 anos de idade. Dois dos poucos 

trabalhos encontrados foram de Piccoli, Johann e Corrêa (2010) e o de Vieira; Sousa 

e Jacob (2018), ambos, estudos que abordam a faixa etária de 2 a 5 anos.  

No estudo de Piccoli, Johann e Corrêa (2010), que teve como objetivos 

analisar a presença das orientações dos PCNs e Proposta Curricular de Santa 

Catarina nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas e verificar de que maneira 

os professores das séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas 

estaduais buscam informações sobre a temática alimentação e nutrição, os recursos 

didáticos utilizados e em qual série essa temática é mais abordada, foi identificada 

falta de detalhamento com relação às atividades realizadas em sala de aula 

referentes à teoria e às propostas pedagógicas mencionadas nos PPP, tendo como 

base o PCNs e a proposta curricular de santa Catarina. Todos os PPP mencionam 

que deve ser realizado o ensino dos Temas Transversais e que este ensino deve ser 

de forma contínua, sistemática, abrangente e integrada e não como áreas e 

disciplinas; no entanto os PPPs em questão não especificam quais são os temas 

transversais e se a temática alimentação e nutrição fazem parte de algum tema 

transversal. 

O trabalho com o tema relacionado à experiência da Oficina Permanente de 

Educação Alimentar e em Saúde - OPEAS objetivou apresentar a experiência em 

Educação Permanente na forma de oficinas sobre educação nutricional para 

educadores, nutricionistas da alimentação escolar e graduandos de nutrição. A 

principal dificuldade apontada nesse estudo foi em relação à falta de comunicação, 

considerando que a atuação de cada um é feita individualmente, gerando 

dificuldades para realização das ações de promoção da alimentação saudável. E 

também o desconhecimento da comunidade sobre a participação do nutricionista no 

ambiente escolar e a falta de participação dos pais nas reuniões (JUZWIAK; 

CASTRO; BATISTA, 2013). 

SANTOS et al. (2013) teve como finalidade relatar a experiência de 

formações de Coordenadores Pedagógicos no Programa de Formação Simultânea 

do PNAE, realizadas pelo CECANE-UFBA no ano de 2011, indicando os seus limites 
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e possibilidades. Constatou-se que a formação apresente limitações quanto a seu 

desdobramento no campo de trabalho, pois a sensibilização alcançada pode ser 

fragilizada na volta dos atores ao seu ambiente de trabalho, por falta de uma 

formação permanente. 

Outro dos estudos, de (BENTO et al., 2015), foi elaborado com a intenção de 

entender a realidade de pais ou responsáveis por crianças de uma creche e 

compreender sua percepção no que diz respeito ao alimento e ao ato de nutrir, pois 

sabe-se que é nessa fase de pré- escola que se iniciam todas as práticas e hábitos 

alimentares, quando a criança está descobrindo seus gostos e está mais suscetível 

a escolhas alimentares equivocadas. Logo, nota-se como o ambiente familiar 

desempenha um papel de fundamental importância para a manutenção dessas 

práticas. Vale salientar, porém, que vários fatores estão associados a essa adesão 

de hábitos e práticas alimentares saudáveis, como fatores sociais, econômicos e 

culturais, que ainda constituem uma problemática presente. 

Vieira, Souza e Jacob (2018) obtiveram uma avaliação positiva atribuída às 

atividades lúdicas em seus estudos, interpretando-as como forma de aguçar o 

fascínio e atenção das crianças, aumentando a aquisição e compreensão do 

conhecimento. Teve como objetivo desenvolver e analisar os efeitos causados pelas 

intervenções de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), que utilizaram a contação 

de histórias como tática de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; em 

seus resultados, notou-se a satisfação dos alunos. Resultados semelhantes foram 

encontrados em outro estudo, onde se destacou as dificuldades encontradas 

durante a promoção de ações com crianças de pouca idade, apontando a 

importância da utilização de recursos lúdicos, criativos e musicais que sejam 

atrativas e de fácil compreensão, contribuindo para o desenvolvimento da 

imaginação e da cognição como um todo (SANTOS; BERGOLD, 2018). Vale 

salientar a importância em se desenvolver ações lúdicas relacionadas à alimentação 

saudável, pois foi visto que ela promove uma troca de conhecimento mais efetiva. 

Silva et al. (2018), em seu artigo sobre as ações de educação alimentar e 

nutricional e o nutricionista no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, procurou identificar e descrever as ações de EAN que foram executadas no 

âmbito do PNAE e avaliar as possíveis interações que poderiam ocorrer com perfil 

do nutricionista. Desta forma, pretende-se contribuir para uma maior compreensão 

do papel deste profissional no contexto da alimentação escolar, visando ampliar o 
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potencial das ações de EAN, com isso foi notado uma associação favorável entre a 

presença do nutricionista e a realização de ações de EAN na atuação escolar. 

Santos (2012) evidencia que desde o ano de 2006 vem crescendo o número 

de reflexões e debates referentes à EAN. A Portaria Interministerial nº 1010 parece 

ter corroborado com essa informação, tendo em vista sua publicação no ano de 

2006, objetivando estabelecer diretrizes para a promoção de uma alimentação 

saudável inserida no ambiente escolar (BRASIL, 2006). No entanto, quando 

comparado ao resultado da pesquisa realizada nas plataformas diante dos critérios 

de exclusão, não há resultados semelhantes ou coincidentes aos obtidos no 

presente estudo.  

Carvalho et al. (2016) afirma que a infância é notada como a melhor das fases 

para se propor e se realizar ações de educação alimentar e nutricional, visto que é 

nessa etapa da vida que eles estão mais abertos a descobrir e se familiarizar com o 

novo, fazendo com que as ações se tornem permanentes. Contudo, as ações de 

educação alimentar e nutricional, precisam ser constantes para que se obtenham 

resultados satisfatórios. Com a quantidade de mudanças desenfreadas que 

sofremos em nossa alimentação, é de fundamental importância associar estratégias 

de transmissão de informações às práticas de educação de alimentação e nutrição 

com a finalidade de criar novas relações entre o homem e seu alimento. 

Em outro trabalho, Silva, Neves e Neto (2016) afirmam que as ações de EAN 

proporcionam a construção de novos hábitos, principalmente quando inseridas em 

idades precoces, fazendo com que a criança adquira, através das informações a ela 

passadas, conhecimentos saudáveis permanentes, devido ao fato de que, nessa 

fase da vida, estão mais dispostas a  aceitar novas informações do que em outras  

fases (CARVALHO et al., 2016); o que contribui de forma positiva para o 

crescimento e desenvolvimento, além de prevenir doenças crônicas não 

transmissíveis. Nota-se que os pré-escolares que foram avaliados após a 

intervenção nutricional conseguiram reduzir o percentual de sobrepeso, ainda que, 

majoritariamente continuem com a necessidade de mudança em seus hábitos 

alimentares. 

Sendo assim, a educação nutricional é um processo longo que, para obter 

resultados significativos, exige continuidade e permanência, tornando-se um desafio 

para educadores e profissionais de saúde. Cabe salientar que existem múltiplas 

formas de educação Alimentar e Nutricional potencialmente eficientes, desde que 
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sejam aplicadas no tempo correto, para que haja aceitável adesão e constância das 

ações. A adoção de uma alimentação saudável e segura é importante na redução, a 

médio e longo prazo, de possíveis distúrbios e patologias, fazendo  com que a 

permanência das ações de educação alimentar e nutricional seja mais efetiva, como 

foi enfatizado sobre a necessidade de continuidade das atividades de educação 

alimentar e nutricionais para uma real mudança nos hábitos alimentares desses pré-

escolares (ANDRADE; COSTA; CASTRO, 2012). 

Santos, Esteves e França (2013) relataram um estudo voltado para formação 

de coordenadores e pedagogos no programa de formação simultânea do PNAE, em 

que fica clara a importância da participação dos demais profissionais que envolvem 

o âmbito escolar nas atividades que serão voltadas para as crianças, visto que sua 

participação serve para aperfeiçoar a dinâmica da educação continua da própria 

equipe e contribuir para a construção de propostas para que se realize a integração 

entre a educação e a saúde. Assim, conseguimos obter vantagens simultâneas no 

que diz respeito à melhoria da saúde das crianças e à mudança progressiva de 

pensamentos e hábitos, já que grande maioria passa a maior parte do tempo na 

escola. 

Em estudo mais recente, (SILVA et al., 2018) qualifica as ações de EAN 

presentes no PNAE e avalia como o nutricionista pode contribuir e ampliar o alcance 

e adesão dessas ações. A aparente simplicidade do tema esconde a relutância 

contra sua aplicação na rotina curricular de creches e escolas em geral, pois fica 

claro que, apesar das respostas afirmativas dos entrevistados desta pesquisa com 

relação às ações de educação alimentar e nutricional, foi observado que as 

atividades alimentares não eram comuns; fato evidenciado pela desinformação 

acerca das disciplinas às quais estavam inseridas.  

Os resultados desse trabalho corroboram com os resultados encontrados no 

estudo de (JUZWIAK; CASTRO; BATISTA, 2013) em que, embora os participantes 

estivessem cientes da sua importância no processo de educação alimentar e 

nutricional para comunidade escolar, relataram realizar poucas ações na área, pois 

acabavam consumindo o tempo realizando tarefas de gestão. Na verdade, o 

esperado é que a função do educador o coloque como facilitador que une suas 

experiências, adquiridas no processo de ensino e de aprendizagem, com a aplicação 

de métodos, a fim de contribuir com a formação dos hábitos alimentares e 

nutricionias das crianças (PICCOLI; JOHANN; CORRÊA 2010). É de suma 
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importância que os mesmos entendam o quão importante e necessário é a 

abordagem desse tema em sala de aula. Muitas creches e escolas inserem em seu 

PPP (Projeto Politico e Pedagógico) a temática de alimentação e nutrição, mas 

deixam a desejar em sua execução, muitos fatores podem estar atrelados a isso, 

como a falta de clareza em quais ações realizar e como executá-las. Evidencia-se 

também a importância de se sensibilizar e envolver toda a comunidade escolar, 

ressaltando-se a importância de coordenadores pedagógicos, diretores, 

nutricionistas e professores. Ressalta-se também a necessidade de atualização 

profissional e da disponibilidade de materiais didáticos adequados para que esses 

profissionais possam produzir e desenvolver estratégias para a formação do aluno 

(JUZWIAK; CASTRO; BATISTA 2013).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da notada escassez de publicações relacionadas diretamente às 

ações de educação alimentar e nutricional na Educação Infantil, foi possível 

considerar os resultados encontrados e identificar a necessidade de fortalecimento 

dessas ações por meio de um planejamento que considere uma parceria mais íntima 

com a família e que envolva nutricionistas, professores, coordenadores pedagógicos 

e diretores de maneira integrada, em um processo interdisciplinar dirigido a toda 

comunidade escolar. 

Dos artigos avaliados, notamos que o estudo de Veira et al. (2018), com 

abordagem lúdica através da prática de contação de historias, obteve resultados 

mais eficientes no desenvolvimento da EAN na Educação Infantil, tendo apresentado 

a ação mais satisfatória com relação aos objetivos esperados pela equipe docente e 

à receptividade das crianças envolvidas. Nesse contexto, o presente trabalho serve 

como um indicativo para contribuir na elaboração de estratégias que visem à 

promoção da saúde por meio de ações de melhoria de hábitos alimentares 

saudáveis. 
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