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Introdução
A alimentação e nutrição adequadas são requisitos 

essenciais para o crescimento e o desenvolvimento de 
todas as crianças. Mais do que isso, são direitos 
humanos fundamentais, pois representam a base da 
própria vida [1].

Alimentar-se corretamente é um dos principais 
fatores para o crescimento e desenvolvimento 
saudáveis, portanto uma boa alimentação é a melhor 
forma para prevenir e combater as doenças, 
melhorando assim a qualidade de vida. Uma criança ou 
adolescente, com alimentação pouco variada e em 
quantidade insuficiente pode desenvolver algumas 
carências nutricionais, como anemia, desnutrição 
energético-protéica, entre outras. Logo, são os 
alimentos que vão construir o corpo humano, fornecer 
maior resistência às doenças, dar energia e calor,
melhorar a aparência física, e ainda, através deles, 
obter maior capacidade para aprender e melhor 
disposição para estudar [2].

Com estímulo a uma alimentação saudável, o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 
Merenda escolar, tem como objetivo suprir,
parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos 
da educação infantil e do ensino fundamental da rede 
pública e das escolas mantidas por entidades 
filantrópicas durante a sua permanência na escola. O 
programa começou com a distribuição de apenas um 
copo de leite e, hoje se transformou em uma refeição 
completa, que o aluno recebe na escola, durante o 
período em que está matriculado. Diante de algumas 
realidades sociais a merenda escolar, muitas vezes, 
torna-se a principal refeição dessas crianças. Estudos 
recentes indicam que, para 50% dos alunos da região 
Nordeste, a merenda escolar é considerada a principal 
refeição do dia. Essa constatação atribui uma 
responsabilidade ainda maior no sentido de qualificar e 
ampliar cada vez mais a merenda escolar [3, 4, 5].

Outro ponto a ser incorporado na discussão sobre 
alimentação é a grande incidência dos casos de 
obesidade infantil, decorrente ao aumento da ingestão 
de açúcares em geral e gorduras, vendidos nas cantinas 
escolares ou em fiteiros encontrados próximo das 
escolas. Nesse contexto, a educação alimentar deve ser 

pensada como um instrumento eficaz para evidenciar a 
importância da alimentação para a saúde e os 
comprometimentos desta que poderão surgir de uma 
alimentação inadequada.

Sabe-se que a escola é um ambiente de 
aprendizagem, portanto é muito importante que a 
alimentação também seja considerada uma atividade 
educativa onde, todos valorizem o Programa de 
Alimentação e que a escola forneça aos alunos 
informações e conhecimentos relacionados à 
alimentação e saúde. Uma alimentação saudável 
contribui para um melhor desempenho escolar e, 
conseqüentemente, diminui a repetência e os altos 
índices de evasão, contribuindo também, para a 
manutenção da saúde e formação de bons hábitos 
alimentares. Levar os alimentos para a sala de aula, 
tentando, de algum modo, transformá-los em elemento 
pedagógico, faz com que as crianças participem das 
ações de educação alimentar desenvolvida e não 
fiquem como meros espectadores. Promover uma 
alimentação saudável na escola, na perspectiva do 
direito humano, é melhorar padrões de saúde, garantir 
segurança alimentar e nutricional e, sobretudo, 
construir cidadania [6,7].

Desse modo, torna-se fundamental a realização de 
projetos de educação alimentar, dos quais uma merenda 
escolar de qualidade é fundamental para a melhoria do 
estado nutricional e, conseqüente, qualidade de vida, 
com maior rendimento e benefício, despertando-nos/as 
alunos/as mudanças em seu comportamento alimentar, 
atingindo toda a família. Assim, o Projeto de Extensão: 
“Merenda Escola: uma questão de Saúde e Cidadania”, 
aprovado pelo Edital 02/2009 para concessão de bolsas 
de extensão, a ser desenvolvido no período de maio a 
outubro de 2009, tem como objetivo desenvolver um 
trabalho de intervenção junto a merendeiras e 
estudantes da escola pública Educandário Municipal 
Cônego Costa Carvalho, vinculada ao Programa Mais 
Educação do bairro de Maranguape I da Cidade do 
Paulista/PE, oficinas de alimentação e saúde, de 
manipulação de alimentos e orientação ás famílias, 
considerando a perspectiva do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, no desenvolvimento de 
uma merenda de qualidade e a construção de hábitos 
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alimentares saudáveis, contribuindo para a formação de 
atitudes mais conscientes do viver hoje e no futuro. 

Material e métodos

Com o objetivo de proporcionar uma maior interação 
e socialização entre os/as envolvidos/as do projeto, a 
metodologia aplicada foi realizada de forma didática, 
descontraída e participativa, onde às crianças e 
adolescentes foram atores no processo de construção 
das atividades.

A proposta das oficinas consistiu no trabalho à 
promoção da alimentação saudável, a melhor qualidade 
e sabor da alimentação escolar e a valorização das 
receitas típicas, incentivando o consumo de alimentos 
regionais. Cada mês foi discutido e vivenciado um tema 
central em formato de oficinas de culinária, 
reconhecendo na prática a forma correta de preparação 
dos alimentos e os cuidados higiênicos necessários.

Nas atividades com os/as alunos/as envolvidos/as no 
projeto, foram trabalhados 3 módulos: módulo 1 -
“Promoção da Alimentação Saudável para alunos” foi 
trabalhada por meio de debate, a questão da cidadania e 
das políticas públicas com relação à alimentação na 
escola. Depois um debate com os alunos sobre os 
valores nutricionais dos alimentos focado na pirâmide 
alimentar e suas particularidades. Cada mês foi 
abordado uma diretriz onde houve aula teórica e 
prática, e os/as alunos/as produziram e desfrutaram de 
refeições e lanches saborosos. No módulo 2 -
“Valorizando Alimentos Regionais”, a proposta 
consistiu na realização de um concurso de receitas 
típicas com os/as alunos/as participantes do projeto, 
onde foram resgatadas as receitas tradicionais da 
região, incentivando o consumo de alimentos típicos. 
Este módulo está em andamento, onde as receitas estão 
sendo produzidas e testadas na cozinha experimental da 
escola. No módulo 3 - “Melhorando a Qualidade e 
Sabor do Lanche Escolar” está em andamento com as 
merendeiras e os/as alunos/as, que coloca em prática 
tudo que aprendeu nas oficinas do módulo 1. Essa 
atividade tem como proposta elaborar um novo 
cardápio com lanches saudáveis e saborosos para ser 
consumido na escola. Com relação às merendeiras, foi 
desenvolvido no período de uma semana, capacitação e 
oficinas sobre os cuidados que se deve ter com os 
alimentos durante o seu preparo. As oficinas foram 
divididas em três etapas: Etapa 1: Higiene na 
manipulação dos alimentos; etapa 2: Higiene do 
ambiente; e na etapa 3: Higiene dos Alimentos.

Resultados e discussão

Nas aulas de alimentação, as crianças aprenderam a 
importância do alimento para saúde através de aulas 
teóricas e práticas realizadas na cozinha experimental. 
Com o tempo as crianças e adolescentes, adquiriram 
hábitos de comerem hortaliças e se alimentar de forma 
correta baseado em alimentos de baixo custo, saudáveis 
e aproveitando integralmente levando essa prática para 
seu lar.

Segundo Turano [8], o conhecimento e a ação 
participativa na produção e no consumo principalmente 
de hortaliças, despertam nos alunos mudanças em seu 
comportamento alimentar, atingindo toda a família. 
Essa relação direta com os alimentos também contribui 
para que o comportamento alimentar das crianças seja 
voltado para produtos mais naturais e saudáveis.

Para auxiliar as atividades, é possível contar com a 
participação das merendeiras, que contribuem com os 
seus conhecimentos e receitas que fazem sucesso como, 
por exemplo, a “farofa de verdura com arroz de 
legumes e carne seca”, além disso, elas tiveram uma 
semana de formação, onde foi reforçada a importância 
delas no programa de alimentação e os cuidados que se 
deve ter no momento do preparo e distribuição das 
refeições. 

O programa da merenda escolar deve ser entendido 
como “um direito da criança” e como um programa que 
pode ser integralmente incorporado às atividades 
pedagógicas da escola, facilitando a aprendizagem [8].

Hábitos alimentares saudáveis aprendidos na escola 
são levados por toda a vida e para que isso aconteça é 
necessário que sejam implantadas estratégias para a 
promoção de uma alimentação saudável permitindo a 
formulação de ações e atividades de acordo com a 
realidade de cada local, tendo esta entidade como 
protagonista deste processo, na viabilização e apoio à 
implantação das mesmas [1].
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Figura 1. Aula teórica - A construção da pirâmide alimentar.               Figura 2. Aula prática – oficina de frutas (doce de goiaba em 

calda e suco de goiaba com a casca e semente) com a 4ª série.

                       
Figura 3.  A participação da merendeira na aula – Oficina                       Figura 4. Hora do lanche – 4ª série
de frutas (bolo de laranja) com a 7ª série.

                            

                    


