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Introdução: A Alimentação Escolar encontra-se na atualidade a cargo do  Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que permite atividades educativas em
nutrição, visando promover a saúde e possibilitando construir novos conhecimentos.O
PNAE pode ser considerado um instrumento pedagógico, estimulando a integração de
temas relativos à nutrição ao currículo escolar. A inserção da Educação Nutricional no
ensino fundamental baseia-se em metodologia pedagógica que tenha sentido para o
aluno levando-o à reflexão sobre questões nutricionais, através de uma visão crítica e
criativa, capaz de transformar o contexto vivido. Objetivo: Desenvolver trabalho  de
Educação Nutricional  COM estudantes do Ensino Fundamental da rede Municipal de
Ensino, por meio da capacitação de professores e Auxiliares de Serviço de Educação
Básica -ASEB. 

 Metodologia: A metodologia empregada foi a participativa , utilizada em encontros e
cursos com o objetivo  oportunizar  a todos de manifestar e produzir conhecimento. O
emprego de dinâmicas e oficinas somado ao fato das capacitações serem no local de
trabalho  possibilita a aplicabilidade de conteúdos e troca de experiências. Resultados:
O projeto teve carga horária de 120 horas, entre de agosto a dezembro. Os estudantes
do Curso Técnico em Nutrição e Dietética  foram orientados quanto às atividades, os
temas e a elaboração do cronograma dos trabalhados. Foram também orientados
quanto ao desenvolvimento do material didático. Assim, durante as 03 semanas que
antecediam o trabalho nas escolas,  elaborava-se as oficinas. O conteúdo  trabalhado
foi dividido em 5 ações: Ação I – Agosto; Oficina Higiene e Segurança; Higiene
Individual; Higiene do Ambiente; Controle de pragas; Higiene dos alimentos e dos
utensílios; Segurança, EPI, Ergonomia. Ação II - Setembro; Oficina Alimentos; Valor
Nutricional; Grupos alimentares; Refeições: Número e cardápio; Recomendações
genéricas. Ação III - Outubro; Estoque: Recepção, controle, qualidade, PEPS Ação IV
- Novembro Alimentação nas fases da vida; Criança; Adolescente; Adulto. Ação V –
Novembro; Alimentação Escolar; Histórico; Legislação. Ação VI-Dezembro;
Avaliação; Ações iniciais; Coleta de sugestões para possíveis intervenções. Foram
capacitados 80 funcionários, entre professores e ASEBs e ao final, aplicada uma
avaliação em formulário tendo seus dados tabulados. A avaliação também se deu de
forma verbal durante a solenidade de encerramento. Conclusão:  O aprendizado dos
envolvidos no projeto pode ser observado durante todo o projeto além da oportunidade
de fortalecer o vínculo entre ASEBs e professores. Embora exista a possibilidade de se
trabalhar em prol da mudança de hábitos alimentares dos alunos foi apontada como
indispensável a colaboração dos familiares. 
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