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RESUMO 

O comportamento alimentar do pré-escolar é inicialmente influenciado 

pela família da qual ele é dependente e depois pelas outras interações 

psicossociais e culturais da criança. A dificuldade é fazer com que a criança 

aceite uma alimentação variada, aumentando suas preferências e adquirindo 

um hábito alimentar mais adequado, uma vez que muitas crianças têm medo 

de experimentar novos alimentos e sabores, denominando tal comportamento a 

neofobia alimentar.O nutricionista que atua na alimentação escolar tem grande 

destaque nesse contexto, podendo desenvolver projetos de educação 

alimentar e nutricional para a comunidade escolar. O presente trabalho teve o 

objetivo de avaliaro consumo de frutas e hortaliças durante as refeições dos 

alunos da educação infantil com idade de 2 a 5 anos, que ficam na escola em 

período integral e posteriormente, promover o consumo de frutas e hortaliças 

por esses alunos.Foram realizadas intervenções para estimular o consumo 

desses alimentos naturais. Os alunos foram bem participativos nas atividades 

propostas, demonstrando interesse em manipular os alimentos, apesar de por 

algumas vezes apresentarem neofobia ao alimento aresentado.É de grande 

importância o incentivo a boas práticas alimentares no convívio social das 

crianças e o ambiente escolar tem a responsabilidade de proporcionar aos 

seus alunos esse conhecimento, estendendo-se ao convívio familiar, onde a 

participação dos responsáveis é essencial. As atividades lúdico-educativas 

proporcionaram às crianças uma forma fácil e prazerosa de aprender sobre a 

importância dos alimentos na saúde, promovendo e incentivando o consumo 

das frutas e hortaliças.  

Palavras-chave:Alimentação infantil; Alimentação Escolar; Educação 

nutricional. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Pre-school feeding behavior is initially influenced by the family from which it is 

dependent and then by the child's other psychosocial and cultural interactions. 

The difficulty is to make the child accept a varied diet, increasing his 

preferences and acquiring a more adequate food habit, since many children are 

afraid to try new foods and tastes, denominating such behavior to food 

neophobia. The nutritionist who acts in school feeding has great prominence in 

this context, being able to develop projects of food and nutritional education for 

the school community. The objective of this study was to evaluate the 

consumption of fruits and vegetables during the meals of the pupils of 

kindergarten students aged 2 to 5 years who stay in school full time and later 

promote the consumption of fruits and vegetables by these students . 

Interventions were undertaken to stimulate the consumption of these natural 

foods. The students were very participative in the proposed activities, 

demonstrating interest in manipulating the food, although in some cases they 

present neophobia to the new food. It is of great importance to encourage good 

food practices in the social life of children and the school environment has the 

responsibility of providing its students with this knowledge, extending to family 

life, where the participation of those responsible is essential. Leisure and 

educational activities have given children an easy and enjoyable way to learn 

about the importance of food in health by promoting and encouraging the 

consumption of fruits and vegetables. 

Keywords:Infant feeding; School Feeding; Nutritional education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A alimentação saudável é essencial para o crescimento, 

desenvolvimento e manutenção da saúde. Os hábitos alimentares inadequados 

acarretam problemas de saúde imediatos e também a longo prazo (ABREUet 

al.,2015). 

Como consequência de uma alimentação inadequada na infância, a 

obesidade infantil vem crescendo mundialmente em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, com sérias repercussões na saúde nessa fase da vida 

podendo ser levada até a fase adulta (SCHMITZ et al., 2008). 

Estudos têm evidenciado forte associação entre sobrepeso e classe 

socioeconômica, onde crianças da rede privada de ensino apresentaram 

prevalências mais elevadas de excesso de peso do que aquelas de escolas da 

rede públicas, relacionando à facilidade de acesso a produtos industrializados 

em detrimento do consumo de frutas e hortaliças (ANZOLIN et al., 2010). 

O período pré-escolar engloba a idade de 2 a 6 anos, sendo esse um 

período crítico na vida da criança. Ocorre processo de maturação 

biológica,onde se torna necessário a sedimentação de hábitos e a alimentação 

desempenha papel decisivo, uma vez que essa é uma fase de transição de 

maior dependência para entrar em uma fase de maior independência (SBP, 

2012). 

O comportamento alimentar do pré-escolar é inicialmente influenciado pela 

família da qual ele é dependente e, secundariamente, pelas outras interações 

psicossociais e culturais da criança. O padrão da alimentação do pré-escolar é 

determinado por suas preferências alimentares. A dificuldade é fazer com que a 

criança aceite uma alimentação variada, aumentando suas preferências e 

adquirindo um hábito alimentar mais adequado, uma vez que muitas crianças têm 

medo de experimentar novos alimentos e sabores, fenômeno este denominado 

neofobia alimentar(ROSSI& MOREIRA& RAUEN, 2008). 

A tendência das preferências alimentares das crianças na idade pré-

escolar conduz ao consumo de alimentos com quantidade elevada de carboidrato, 

açúcar, gordura e sal, e baixo consumo de alimentos como hortaliças e frutas, se 

comparados às quantidades recomendadas. Esta tendência é originada na 
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socialização alimentar da criança e depende, principalmente, dos padrões da 

cultura alimentar do grupo social ao qual ela pertence (RAMOS& STEIN,2000). 

Com o ingresso na escola, a criança está suscetível à influência, sobretudo 

nas escolhas alimentares, uma vez que passa a se relacionar com outras pessoas 

e se depara com outros hábitos sociais (GALISA,2015). Por isso, a escola 

configura-se como ambiente privilegiado para ações de promoção da alimentação 

saudável, em virtude de seu potencial em apresentar grandes repercussões sobre 

a saúde, auto estima, comportamentos e desenvolvimento de habilidades para a 

vida de todos os membros da comunidade escolar: alunos, professores, 

funcionários, pais, merendeiros, responsáveis pelo fornecimento de refeições e/ou 

lanches(YOKOTA et al., 2010). 

O nutricionista que atua na alimentação escolar tem grande destaque 

nesse contexto, podendo desenvolver projetos de educação alimentar e 

nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência 

ecológica e ambiental (RESOLUÇÃO CFN Nº 358/2005). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar e promover o consumo de frutas e hortaliças em alunos do pré escolar 

de uma escola da rede privada da cidade do Recife. 

2.2 Objetivos específicos 

●Avaliar o consumo de frutas e hortaliças em escolares; 

●Identificar as frutas e hortaliças de baixa aceitação; 

●Avaliar o conhecimento das frutas e hortaliças pelos alunos; 

●Estimular através de atividade de educação nutricional o consumo de frutas e 

hortaliças pelos escolares. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Alimentação na Infância 

Nos primeiros anos de vida, para que uma criança tenha um 

desenvolvimento e crescimento apropriado, é essencial uma alimentação 

qualitativa e quantitativamente adequada, pois ela proporciona ao organismo a 

energia e os nutrientes necessários para o bom desempenho de suas funções 

e para a manutenção da saúde (RODRIGUEZ, 2005). 

A partir do 6º mês de vida da criança, deve-se introduzir a alimentação 

complementar, onde as frutas e hortaliças começam a fazer parte da 

alimentação dos bebês (SBP, 2012).A rejeição inicial ao alimento muitas vezes 

é erroneamente interpretada como uma aversão permanente ao mesmo, e este 

acaba sendo excluído da dieta da criança. Pesquisas têm mostrado que quanto 

mais cedo for a experiência de introdução dos alimentos menor será a neofobia 

por alimentos (VALLE & EUCLYDES, 2007). 

Depois do primeiro ano de vida as crianças começam a desenvolver 

suas habilidades, aumentando o interesse pelo ambiente ao seu redor. Nesta 

fase, a criança está aprendendo a usar os cinco sentidos - visão, tato, audição, 

olfato e paladar - para se relacionar com o mundo, inclusive com a alimentação 

(MATTA, 2008). 

A partir dessa crescente preocupação com a alimentação torna-se cada 

vez mais necessária à inserção das ações em atividades em educação 

nutricional para crianças da fase pré-escolar.Estudos da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) apontam que uma alimentação inadequada com reduzidas 

quantidades de frutas e hortaliças na dieta, é responsável anualmente por 

cerca de 2,7 milhões de mortes relacionadas às doenças não transmissíveis 

(TOLEDO et al., 2012). 

A promoção da saúde deve ser inserida desde a infância continuando 

até a fase adulta de maneira gradativa para que a formação de hábitos 

alimentares saudáveis seja adquirida com autonomia e consciência das 

escolhas mais adequadas (BERTINI et al., 2010). 
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3.2 Consumo de Frutas e Hortaliças 

 

O consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) tem sido estimulado em 

vários países, em virtude de seus benefícios no combate às deficiências de 

vitaminas e sais minerais e na prevenção de doenças cardiovasculares,câncer, 

diabetes e obesidade. Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

apontam que uma alimentação inadequada com reduzidas quantidades de 

frutas e hortaliças na dieta, é o motivo de cerca de 2,7 milhões de mortes por 

ano, relacionadas às doenças não transmissíveis (TOLEDO et al., 2012). 

Legumes, verduras e frutas são alimentos saudáveis, excelentes fontes 

de fibras, de vitaminas e minerais e de vários compostos que contribuem para 

a prevenção de muitas doenças(MS,2014). 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) e a FAO (Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação)recomendam, para a 

população em geral, uma ingestão de 400 a 500 g/dia defrutas, legumes e 

verduras para reduzir o risco de doença coronariana e dehipertensão arterial e 

de 400 g/dia para reduzir o risco de câncer (WHO/FAO,2003). No Brasil, o 

Ministério da Saúde recomenda o consumo diário de três porções de frutas e 

três porções de hortaliças, enfatizando a importância de variar o consumo 

desses alimentos nas refeições ao longo da semana (MS,2005). 

 

3.3 Educação Alimentar e Nutricional 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma das principais estratégias 

para a promoção da alimentação adequada e saudável, envolvendo um conjunto 

de ações fundamentais para se alcançar a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) e para garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) 

(PNAN, 2012). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se constituem de 

um exemplo para aplicação da EAN. O PNAE, regido pela lei nº 11.947/2009 e 

Resolução nº 26/2013/FNDE(Fundo Nacional da Educação), tem por finalidade 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, 

aprendizagem, rendimento e a formação por hábitos saudáveis nos escolares 
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através de ações de educação nutricional e, disponibilização de uma 

alimentação equilibrada e saudável durante o período letivo (PNAE, 2015). 

A segurança alimentar e nutricional é de extrema importância para 

acompanhamento das condições de saúde da criança. Os pré escolares podem 

apresentar maior vulnerabilidade biológica devido aos agravos 

nutricionais.Programas de educação alimentar e nutricional tem o objetivo de 

contribuir para a garantia de práticas alimentares,envolvendo o ambiente 

familiar e escolar (BRASIL, 2012). 

A educação alimentar insere-se na educação em saúde, onde tem a 

finalidade de formar práticas e ações que levem a hábitos alimentares saudáveis 

proporcionando melhor qualidade de vida. Na infância e adolescência, acontece 

a consolidação e a formação dos hábitos saudáveis, o que reforça a importância 

da educação alimentar e nutricional nestes ciclos de vida, visando a prevenção e 

a promoção da saúde(GALISA,2015). 

As mudanças no estilo de vida familiares atuais levaram muitas crianças 

a passarem um maior período do dia em creches ou pré-escolas. Para muitas 

crianças, a maioria das refeições é consumida nestes estabelecimentos. 

Devido à influência dos colegas, as crianças normalmente comem bem em 

grupo. Estes ambientes são também locais ideais para programas de educação 

nutricional. As atividades que enfocam as relações do mundo real da criança 

com o alimento são mais prováveis de produzir resultados positivos. Participar 

de atividades que ensinam nutrição, experimentar novos alimentos, participar 

do preparo de alimentos simples e plantar uma horta são atividades que 

melhoram os hábitos e desenvolvem atitudes alimentares positivas(MAHAN & 

ESCOTT-STUMP, 2002). 

 

3.4 Hortas escolares 

 

As hortas podem ser uma ferramenta de educação alimentar e 

nutricional muito eficaz para ser trabalhado com os alunos no ambiente escolar, 

auxiliando na promoção da saúde, sendo um elemento capaz de desenvolver 

temas relacionados à Educação Ambiental e consequentemente a 

sustentabilidade, pois além, de relacionar conceitos teóricos a práticos, 
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auxiliando o processo de ensino e aprendizagem, ela se constitui como uma 

estratégia capaz de desenvolvimento dos conteúdos interdisciplinarmente 

(SERRANO, 2003). 

A horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas 

onde o professor relaciona diferentes conteúdos e coloca em prática a 

interdisciplinaridade com os seus alunos. A matemática pode ser um exemplo 

com o estudo das diferentes formas dos alimentos cultivados, além disso, o 

estudo do crescimento e desenvolvimento dos vegetais pode ser associado com 

o próprio desenvolvimento. Isto é, a importância da terra ter todos os nutrientes 

para que a semente se desenvolva em todo o seu potencial, livre de qualquer 

doença (IRALA & FERNANDES,2001).  

Essas atividades também asseguram que a criança e a escola resgatem 

a cultura alimentar brasileira e, consequentemente, estilos de vida mais 

saudáveis. Nesse sentido a horta escolar é o espaço propício para que as 

crianças aprendam os benefícios de formas de cultivo mais saudáveis. Além 

disso,aprendem a se alimentar melhor, pois como se sabe, as crianças 

geralmente não gostam de comer verduras e legumes e o fato de cultivar o 

alimento que levarão para casa os estimula a comê-los, especialmente quando 

conhecem a origem dos vegetais e sabem que são cultivados sem a adição de 

insumos químicos. Aumentar o consumo de frutas,legumes e verduras tem sido 

um dos principais recomendações e um desafio para a saúde pública (CRIBB, 

2010). 

3.5 Oficina Culinária 

Preparar, servir e apreciar o alimento pode promover não só o 

crescimento físico, mas também o emocional em cada fase da vida da criança. 

A oficina culinária pode ser uma valiosa ferramenta de educação alimentar e 

nutricional, estimulando a aprendizagem relacionada a alimentos e alimentação 

saudável, além de um método educativo de se trabalhar em grupos, tornando-

se uma atividade socializadora (SOUSAet al., 2013). 

A atividade culinária faz parte do cotidiano de todos e torna-se 

interessante, a medida que envolve outros aprendizados, não só se limitando à 
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execução de uma receita, mas, também desenvolvem conceitos ligados à 

vários outros assuntos como: higiene pessoal, à Matemática (medidas), 

Português (verbalização e leitura das receitas) e outras ciências. Os alunos 

poderão verificar que o alimento inicia a preparação com um aspecto visual, 

olfativo e tátil, transformando-se em outro produto(GAMBARDELLA & 

FRUTUOSO,1999). 
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4  METODOLOGIA  

O presente estudo é descritivo de natureza observacional.Foi realizado 

em uma escola da rede privada de ensino, situada na cidade de Recife-PE. Foi 

avaliado o consumo de frutas e hortaliças durante as refeições dos alunos da 

educação infantil com idade de 2 a 5 anos,que ficam na escola em período 

integral.A avaliação foi feita de forma observacional, realizada pela 

pesquisadora no momento das refeições durante uma semana. Foram 

avaliados o consumo de frutas nos lanches da manhã e da tarde, como 

também as frutas e saladas no horário do almoço. Foi utilizada uma planilha 

para anotar a quantidade de crianças que consumiram frutas e hortaliças. Em 

seguida, foi identificado as frutas e hortaliças de baixa aceitação. Foram 

realizadas intervenções para estimular o consumo desses alimentos naturais.  

As atividades educativas foram realizadas com 15 alunos, durante o 

período de 3 meses, seguindo uma programação pré estabelecida. A cada 

semana foi abordado um tema relacionado as frutas ou hortaliças.Foram 

realizadas as atividades de identificação das frutas,Conhecendo os benefícios 

das frutas,Conhecendo as hortaliças e seus benefícios,horta e oficinas 

culinárias. 

4.1 Atividades Realizadas com os alunos 

4.1.1 Identificação das frutas pelos alunos 

O objetivo da atividade foi avaliar o nível de conhecimento da turma em 

relação aos alimentos e estimular a degustação das frutas.Essa atividade foi 

denominada Gincana das frutas. As crianças foram divididas em dois grupos, 

em seguida, foram vendados os olhos de uma criança do grupo que iniciou o 

jogo. Foi entregue um alimento aleatoriamente para a criança com a venda nos 

olhos perguntando: “Quem sou eu?”, a criança pode tocar, cheirar e provar 

para acertar o nome do alimento. A cada acerto da criança, o grupo a qual ela 

pertence ganhou um ponto. O jogo finalizou depois que todas as crianças 

participaram. Ganhou o grupo que acertou o maior número de alimentos. No 

final da atividade todos os alunos foram premiados com um brinde pela 

participação na atividade.  
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4.1.2 Conhecendo os benefícios das frutas 

O objetivo da atividade foi estimular o consumo das frutas, 

principalmente as de baixa aceitação. Algumas frutas foram apresentadas aos 

alunos, destacando sua forma, cor, odor e benefícios para saúde. As frutas 

apresentadas foram o abacate, abacaxi e mamão, tendo em vista que essas 

frutas são menos aceitas pelos alunos. 

Para a apresentação do abacate, inicialmente foi mostrado a fruta in 

natura para os alunos, deixando que eles observassem bem a cor e textura. As 

mesmas ficaram a vontade para provar a fruta. Depois eles receberam o 

desenho do abacate para pintar, onde foram orientados a pintar de acordo com 

as cores da fruta. 

Para a apresentação do mamão e abacaxi foi utilizado a fruta in natura e 

a fruta confeccionada em feltro, para proporcionar o lado lúdico da atividade. 

Em ambas as frutas foram destacadas todas as suas características, como cor, 

textura e odor. Após a demonstração houve a degustação das frutas. Em outro 

momento foi servido várias frutas picadas separadamente, onde as crianças 

escolhiam as frutas que iam consumir no lanche. A salada de frutas foi servida 

no casquinho de biscoito para sorvete, estimulando e proporcionando outras 

formas de ofertar as frutas.   

Houve também apresentação de vídeos infantis educativos onde apresenta 

variedades de frutas, tornando a atividade mais lúdica e menos monótona, 

disponível no endereço eletrônica: www.youtube.com/watch?v=vO1wcK9q-2k. 

4.1.3 Conhecendo as hortaliças e seus benefícios 

O objetivo da atividade foi estimular o consumo das hortaliças, tendo em 

vista sua baixa aceitação pelas crianças. Inicialmente os alunos assistiram a 

um vídeo musical falando da importância das hortaliças para a saúde, 

disponível no endereço eletrônica www.youtube.com/watch?v=twmMTkxcYkw. 

Posteriormente, algumas hortaliças foram apresentadas aos alunos, 

destacando sua forma, cor, odor e benefícios. As hortaliças apresentadas 

foram a alface, tomate, coentro, pimentão, pepino, cenoura, couve folha, 

beterraba. Nessa atividade foi simulado uma feira de hortaliças na escola, onde 

http://www.youtube.com/watch?v=vO1wcK9q-2k
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os alunos foram incentivados a escolher as hortaliças que desejassem comprar 

e dizer o que preparariam com aquele alimento. Com está atividade também foi 

trabalhada a educação financeira, onde os alunos receberam notas de dinheiro 

fictícias que foram utilizados para comprar as hortaliças. Após a atividade os 

alunos puderam levar os alimentos, para utilizar em alguma preparação em 

casa com os responsáveis. 

4.1.4 Oficina Culinária 

Na oficina culinária foram preparados o creme de abacate, a vitamina de 

mamão, no momento das atividades onde foram apresentadas essas 

frutas.Foram preparados também o bolo de abóbora com coco, suco do hulk e 

espetinho de frutas (Receitas em anexo). 

4.1.5 Horta escolar 

 Sabendo da importância da horta escolar nas atividades pedagógicas e 

sendo essa atividade uma ferramenta para incentivo ao consumo de alimentos 

saudáveis, foi realizado alguns trabalhos de plantio com os alunos. Com o 

auxílio do jardineiro da escola, os alunos fizeram o plantio do caroço do 

abacate, que foi utilizado na culinária, além do plantio da muda do abacateiro, 

cultivado anteriormente. Plantou-se também as sementes adquiridas em lojas 

de jardinagem, cultivando alguns temperos como salsa e manjericão. 

Semanalmente os alunos iam supervisionar e cuidar da horta, acompanhando 

o desenvolvimento de cada cultivo. 

A terra utilizada para o plantio foi enriquecida com cascas de frutas, verduras e 

ovos, derivados da produção das refeições da unidade de alimentação que 

atende a escola. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante uma semana, nos momentos das refeições (lanches e almoço), 

pode ser observado que maior parte dos alunos que ficam em tempo integral 

na escola, não consumia as frutas e hortaliças servidas adequadamente. 

Considerou-se que o aluno aceitou bem a fruta ou hortaliças, quando esses 

alimentos eram consumidos, no mínimo a metade da quantidade servida. As 

porções servidas eram de acordo com a faixa etária dos alunos. As frutas de 

menor aceitação, foram o mamão, melão e abacaxi. Abaixo segue cardápio de 

frutas e hortaliças da semana. 

QUADRO 1- Cardápio de frutas servidas nos lanches e almoço durante 

uma semana 

Cardápio de frutas servidas nos lanches e almoço durante uma semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche 

Manhã 

Melancia 

 

Banana Tangerina Melão Uva 

Almoço Abacaxi Mamão Uva Melancia Doce 

Lanche Tarde Mamão Maçã Banana Abacaxi Tangerina 

Hortaliças servidas no almoço durante uma semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 

 

 

Almoço 

Alface 

Tomate 

Cenoura crua 

Brócolis 

vapor 

Batata no 

vapor 

Alface 

Tomate 

Pepino 

Cenoura no 

vapor 

Chuchu no 

vapor 

Alface 

Tomate 

Milho 

Brócolis 

refogado 

 

Alface 

Tomate 

Beterraba 

ralada 

Cenoura e 

abobrinha no 

vapor 

Alface 

Tomate 

Ervilha 

Batata e vagem 

no vapor 
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5.1 Aceitação das frutas e hortaliças  

QUADRO 2 – Aceitação das frutas e hortaliças por dia. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Alunos 
servidos no 
lanche da 
manhã 

 
14 

 
12 

 
15 

 
12 

 
14 

Alunos que 
consumiram a 
Fruta no 
Lanche Manhã 

 
10 

 
9 

 
12 

 
5 

 

 
7 

Alunos 
servidos no 
almoço 

14 12 15 12 14 

Alunos que 
consumiram 
hortaliças no 
almoço 

 
5 

 
6 

 
5 

 
7 

 
6 

Alunos que 
consumiram 
fruta no almoço 

 
8 

 
4 

 
10 

 
9 

 
Dia do 
doce 

Alunos 
servidos no 
lanche da 
tarde 

 
13 

 
12 

 
13 

 
10 

 
14 

Alunos que 
consumiram 
fruta no lanche 
da tarde 

 
3 

 
10 

 
12 

 
4 

 
9 
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5.2 Gincana das Frutas 

Na atividade da Gincana das frutas, pode-se observar que a maioria das 

crianças conseguiu identificar as frutas através do tato, olfato e paladar. 

Algumas crianças apresentaram resistência em descobrir a fruta através do 

paladar, aceitando participar utilizando apenas o tato. Esse comportamento é 

bastante comum em crianças nessa idade, caracterizando a neofobia ao 

alimento desconhecido. 
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5.3Conhecendo os benefícios das frutas 

As crianças foram bem participativas nas atividades de apresentação 

das frutas, onde foram apresentados a importância das frutas menos aceitas 

nas refeições. Algumas crianças não aceitaram provar a vitamina de mamão, 

nem o creme de abacate. Para muitos deles esses alimentos nunca tinham 

sido apresentados. Isso foi percebido principalmente com o abacate. Mas os 

que provaram tiveram boa aceitação. Os alunos gostaram bastante do 

momento da pintura e da horta, onde foi plantado o caroço e a muda do 

abacate. As frutas servidas picadas no casquinho de sorvete também foram 

bem aceitas pela maioria. Alguns não aceitaram variar entre as opções 

servidas, escolhendo apenas uma opção de fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5.4Conhecendo as hortaliças e seus benefícios 

Na atividade onde foram trabalhadas as hortaliças, os alunos puderam 

conhecer uma variedade de alimentos ainda desconhecidos por eles. A 

utilização do dinheiro fictício auxiliou em uma maior participação dos mesmos 

na atividade. Eles ficaram à vontade para comprar os itens da feirinha simulada 

e posteriormente levaram os legumes e verduras para casa. Os pais foram 

orientados a estimular a utilização desses alimentos com os filhos em alguma 

receita, buscando sempre a participação deles no momento da preparação dos 

alimentos. Isso tem mostrado bons resultados no incentivo de crianças 

seletivas. 
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5.5 Oficina Culinária 

Nas oficinas culinárias os alunos apresentaram bastante interesse em 

participar da preparação das receitas.Ensinar por meio do preparo das receitas, 

e posterior degustação, pode ser um caminho, lúdico e prazeroso, para a 

aplicação da educação nutricional (CAPOBIANGO et al.,2014). 

Esses momentos foram de muita diversão para eles. Depois das 

preparações, todos foram incentivados a provar o que prepararam, onde foi 

percebido resistência por algumas crianças, mesmo aquelas que se 

apresentaram entusiasmadas no momento da preparação. O envolvimento com 

as preparações, desperta mais interesse para o consumo do produto final, pois 

manipular, preparar e provar alimentos pode estimular seu consumo, mas nem 

sempre isso é possível nas primeiras preparações. Por isso a importância do 

estímulo continuo. 

As oficinas culinárias foram propostas como ferramenta para o 

aprendizado a respeito dos alimentos e alimentação saudável e como incentivo 

ao consumo dos mesmos, proporcionando atividades em grupo, de maneira 

cooperativa e divertida, favorecendo troca de ideias e experiências (CASTRO 

et al.,2007). 
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5.6 Horta Escolar 

A horta foi mais uma atividade realizada junto aos alunos para estimular 

o consumo dos alimentos naturais. Além da muda de abacate, também foram 

cultivados em vasinhos, salsa e manjericão. Os alunos apreciaram bastante 

essa atividade, onde puderam manipular a terra, adubar com resíduos 

orgânicos gerados pela cozinha da escola. Nessa atividade foi possível 

aproximar as crianças dos alimentos, desde a sua origem, a conhecer os 

cuidados necessários para as plantas. Depois da germinação das sementes os 

alunos puderam levar os vasinhos para casa, para assim continuarem com os 

cuidados necessários junto à família, promovendo a participação dos 

responsáveis nesse processo educativo.Para Muniz e Carvalho (2007) as 

hortas se constituem num instrumento pedagógico que possibilita o aumento do 

consumo de frutas e hortaliças, a construção de hábitos alimentares saudáveis 

e o resgate dos hábitos regionais e locais. 
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7  Conclusão 

Foi observado que o consumo de frutas e hortaliças foi inferior ao 

indicado para a faixa etária observada. 

Com as atividades realizadas, foi possível verificar que a aceitação das 

frutas e hortaliças aumentou quando as crianças foram inseridas em atividades 

relacionadas a alimentação. 

A participação das crianças nas atividades (oficinas) permitiu o inicio da 

formação de um hábito alimentar saudável, sendo essencial que a prática seja 

contínua para que os resultados sejam permanentes. 

É de grande importância o incentivo a boas práticas alimentares no 

convívio social das crianças, e o ambiente escolar tem a responsabilidade de 

proporcionar aos seus alunos esse conhecimento, estendendo-se ao convívio 

familiar, onde a participação dos responsáveis é essencial. 

As atividades lúdico-educativas proporcionaram às crianças uma forma 

fácil e prazerosa de aprender sobre a importância dos alimentos na saúde, 

promovendo e incentivando o consumo das frutas e hortaliças. 

O nutricionista juntamente com a equipe pedagógica tem papel 

importante nesse processo de aprendizagem em relação aos alimentos, 

trazendo para a rotina escolar a proposta de uma vida mais saudável. 
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ANEXOS 
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ANEXO A - BOLO DE ABÓBORA COM COCO 

 

 

Ingredientes: 

 

●4 gemas 

●2 xícaras de açúcar 

●3 colheres sopa de manteiga 

●1 xícara de abóbora cozida e amassada 

●1 xícara de maizena 

●1 xícara de farinha de trigo 

●1 colher de sopa fermento em pó 

●1 xícara de coco ralado 

●4 claras em neve 

 

Modo de Preparo: 

Bata as gemas, o açúcar e a manteiga na batedeira.Junte a abóbora aos 

pouquinhos, alternando com a maizena peneirada junto com a farinha de trigo 

e o fermento em pó.Acrescente o coco e as claras, mexendo sempre 

delicadamente fora da batedeira.Coloque em forma de furo central untada e 

enfarinhada.Leve ao forno médio por uns 50 minutos 
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ANEXO B - SUCO DO HULK 

 

Ingredientes: 

 

●2 xícaras (chá) de couve manteiga       

●1 litro de água 

●½  xícara (chá) de polpa de maracujá 

●1 xícara (chá) de açúcar 

●½ xícara (chá) de suco de limão 

●1 xícara (chá) de suco de laranja 

 

                 

 

Modo de preparo: 

Bata a polpa de maracujá, coe e reserve. Lave e higienize as folhas de couve, 

pique-as, coloque no liquidificador e bata com a água. Acrescente a polpa de 

maracujá, o açúcar, o suco de laranja  e o limão e bata rapidamente. 
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ANEXO C – CREME DE ABACATE 

 

Ingredientes: 

 

●1 xícara (chá) de abacate 

●3 colheres (sopa) leite em pó 

●½ xícara (chá) de água 

●2 colheres(sopa) de açúcar 

 

Modo de Preparo: 

 

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar um creme homogêneo. 
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ANEXO D – VITAMINA DE MAMÃO  

 

Ingredientes: 

● 1 xícara (chá) de mamão picado 

●3 colheres (sopa) de açúcar 

● 1 xicara (chá) de leite 

 

Modo de Preparo: 

 

Bata todos ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo. 
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