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APRESENTAÇÃO 

            A educação nutricional, segundo Fagioli (2006), se constitui na 
“variedade de experiências planejadas para facilitar a adoção voluntária 
de hábitos alimentares ou de qualquer comportamento relacionado à 
alimentação que conduza à saúde e ao bem estar”.  

           Dessa forma, o planejamento torna-se fundamental para o 
sucesso do processo ensino-aprendizagem. Ele se inicia com a avaliação 
diagnóstica, seguida da descrição clara dos objetivos exeqüíveis, seleção 
e determinação dos conteúdos e estratégias metodológicas, incluindo os 
recursos audiovisuais a serem utilizados, tendo como pano de fundo 
permanente avaliação.  

           Visando instrumentalizar os estudantes do curso de Nutrição para 
o desenvolvimento educativo, especialmente durante o período da 
disciplina Educação Nutricional, bem como os bolsistas do PIBIC e ICV-
2011, este manual apresenta subsídios para o planejamento de ações 
educativas voltado para escolares do ensino fundamental.  

          “Alimentação Escolar: planejamento de ações educativas” foi 
elaborado por estudantes do PIBIC e ICV-2011, está organizado 
detalhadamente em passos para construção das ações de cada tema: 
Conhecendo os alimentos, cuidando dos alimentos e Preparando os 
alimentos, incluindo objetivos, conteúdo programático, metodologia, 
dinâmicas e recursos audiovisuais, que serão desenvolvidos durante a 
execução do projeto de intervenção educativa “Avaliação de um 
programa de educação nutricional para escolares da rede pública de 
ensino de Teresina, Piauí, na perspectiva da promoção da alimentação 
saudável”, no período de agosto de 2011 a julho de 2012.  

Profa. Dra. Marize Melo dos Santos Orientadora. 
 
 
 

______________________________FAGIOLI, D; Nasser, L.A.. Educação 

Nutricional na infância e na adolescência: planejamento, intervenção, 
avaliação e dinâmicas. São Paulo: RCN Editora, 2006. 244 p 
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TEMA I: CONHECENDO OS ALIMENTOS 

Estratégia A – Ser ou não ser: Vegetal ou Animal? 

OBJETIVOS: 

 Selecionar os alimentos de origem animal e os alimentos de 

origem vegetal. 

 Diferenciar alimentos naturais e industrializados. 

CONTEÚDOS: 

  Alimentos de origem vegetal e animal: conceitos, diferenças, 

importância. 

 Alimentos naturais e industrializados: qual a diferença? 

METODOLOGIA: 

 AULA DIALOGADA COM FANTOCHES ( INTRODUÇÃO ) – 

Conversa informal entre professor, alunos e boneco de fantoche a 

respeito de alimentos de origem animal, vegetal, natural e 

industrializado; 

 DINÂMICA DE GRUPO – Utilização de um joguinho de revisão, 

no qual os alunos deverão ser capazes de distinguir por meio de 

gravuras em forma de plaquinhas, os alimentos de origem animal 

dos de origem vegetal, e os naturais dos industrializados;  

  DEGUSTAÇÃO – Será oferecida a turma, suco natural de 

determinada fruta (de preferência uma típica da região) com 
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 biscoito integral e durante a degustação enfatizar os benefícios dos 

alimentos naturais. 

 

RECURSOS: 

 Humano, fantoches, E.V. A, TNT, papelão, cola, papel cartão, 

cartolina, lápis de cor, tesoura, papel A4, pincel, fita adesiva, 

leite, achocolatado, alimentos industrializados (sardinha, leite de 

coco, caixa de leite,etc)  

AVALIAÇÃO:  

Diagnóstica: perguntas e respostas 

Somativa: dinâmica  jogo de revisão 

CRONOGRAMA: 

AÇÕES TEMPO (MINUTOS) 

 

Aula dialogada 30 

Joguinho de revisão 25 

Degustação 05 

Total 60 
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CONTEÚDO A SER ABORDADO PASSO A PASSO 

 

 

PASSO 1: APRESENTAÇÕES 

PASSO 2: INTRODUÇÃO / Fantoche  

 Boa tarde galerinha! Tudo bem? Quem pode me dizer o que 
é Nutrição? ( Fantoche ) ( aguardar respostas ) 

 A alimentação é tão importante para nós que existe uma 
ciência especializada no assunto: a Nutrição. Tia _________ você 
sabe o que é se nutrir?  

 ( Tia _________ ) nutrir significa se alimentar. 

 É isso mesmo! A Nutrição estuda os alimentos, a 
importância de cada um deles, como ter uma alimentação saudável 
e mais um montão de coisas bacanas! 

 São os alimentos que nos dão energia, ajudam nosso corpo 
a funcionar bem, com saúde, faz a gente crescer, se movimentar, 
estudar e brincar. A nossa saúde depende muito da alimentação, 
sabiam?!  

 Ufa! Estão vendo como é importante sabermos de onde vêm 
nossos alimentos e conhecermos o que eles podem fazer pra 
proteger nossa saúde.  

 Mas, de onde vêm os alimentos? ( Fantoche ) 

 



 

9 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                         

PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS 

 
 

 

 

PASSO 3: DESENVOLVIMENTO 

 Isso é o que nós vamos saber agora... (Professor) 

 Existem diversos tipos de alimentos e, segundo sua origem, 

ou seja, de onde vem, podem ser divididos em vegetal e animal. 

(colar figuras) 

 Os alimentos de origem vegetal são todos aqueles que 

nascem da terra, das árvores e plantas, vocês podem me dar 

algum exemplo? (aguardar respostas) 

 Pode ser o arroz, feijão, milho, todos os tipos de frutas, 

verduras e legumes. 

(à medida que citar os exemplos, colar as gravuras). 

 

 Os alimentos de origem animal são todos aqueles que têm 
como origem qualquer tipo de animal. Ex.: todos os tipos de carnes 
(frango, boi, peixe, etc.), (colar figuras) 

 Mas, e o iogurte, o queijo, de onde vem? E o ovo? (aguardar 
respostas e com ajuda das gravuras esclarecer a origem de cada 
um). 
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PASSO 4: NATURAL X INDUSTRIALIZADO 

 Vocês já repararam que no supermercado tem vários 
alimentos que estão dentro de caixinhas, latas ou até mesmo em  

 vidros? Mas porque será que são assim? Será que a 
sardinha em lata já sai do mar dessa forma? (mostrar o alimento) 

 Claro que não! Esses alimentos têm um nome, quem pode 
me dizer qual é? (aguarde respostas) 

 São os alimentos industrializados, que vem da indústria ou 
fábrica.  

 Vamos pensar nos alimentos que podem vir da fábrica? 
Dêem-me exemplos... (conforme as crianças forem falando, 
estabelecer se está correto ou não, e o porquê disso, mostrar 
alguns alimentos). 

 Gente, mas cadê nossa amiga? Será que foi embora sem se 
despedir? (fantoche entra em cena novamente) 

 Oi gente! Eu não iria embora sem falar com vocês, e a aula 
está tão legal não acham? Estou aprendendo um montão de coisas 
bacanas! Mas tenho uma dúvida... 

 E qual é _________? (sempre chamar o fantoche pelo 
nome) 

 Aprendi tudo sobre os alimentos industrializados, mas e 
aqueles alimentos que não vem da fábrica, como a banana, a 
laranja ou alface, como tenho que chamá-los? 

 Ótima pergunta __________!  Esses alimentos são 
chamados de naturais, porque vem da natureza e não de fábricas, 
vamos ver alguns deles? 

 O peixe vem de onde? (esperar respostas e apresentar 
gravuras), o mar não faz parte da natureza? E as frutas? Nasce 
nas árvores, plantas que fazem parte da natureza. Entende...? 



 

11 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                         

PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS 

  Sim! Agora já sei a diferença! (fantoche) 

 

PASSO 5: CONSERVANTES 

 Vocês já devem ter ouvido falar que os alimentos naturais 
fazem bem a saúde não é mesmo? Pois é, isso porque eles não 
tem CONSERVANTES. 

 Os conservantes são substâncias que os fabricantes 
colocam no alimento pra ele durar mais tempo sem estragar, usam 
na lingüiça, salsicha, carne do hambúrguer... (mostrar imagens) 

 E esses conservantes fazem muito mal à saúde e pode 
causar doenças como o câncer, e não devemos comê-los todos os 
dias e sim preferir os naturais que não tem essas substâncias 
ruins. 

 Será que vocês aprenderam mesmo? Vamos revisar? A 
medida que eu for mostrando os alimentos vocês vão me dizer se é  

 natural ou industrializado está bem? (mostrar os alimentos e 
se as crianças errarem ensinar o correto e o porquê da resposta) 
PASSO 6:  DINÂMICA /JOGO DE REVISÃO 

 Antes de ir embora vamos saber o que vocês aprenderam 
com tudo o que discutimos hoje, iremos dividir a turma em 04 
grupos e vocês serão desafiados com um jogo super legal! Cada 
grupo ficará com uma professora, aquele que ganhar o jogo será 
premiado. ( A premiação é a própria degustação) 
 

Ao final da aula é importante esclarecer que existem alimentos 
como o leite que vem da fábrica, mas fazem bem a saúde, pois não 
têm conservantes e estão em embalagens para não se estragarem! 

 

PASSO 7: DEGUSTAÇÃO 
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TEMA I: CONHECENDO OS ALIMENTOS 
Estratégia B - Misturinha do Conhecimento 

OBJETIVOS: 

 Verbalizar a importância da alimentação saudável.  
 Identificar os grupos de alimentos na pirâmide alimentar. 
 Apontar a porção indicada para cada grupo de alimentos na 

pirâmide. 

CONTEÚDOS: 

 Pirâmide Alimentar: Conceito e importância; 

 O que é uma alimentação saudável; 

 Que quantidade eu posso comer de cada alimento; 

METODOLOGIA: 

 EXPOSIÇÃO DIALOGADA – Conversa informal entre professor 

e alunos com apresentação da Pirâmide Alimentar incluindo seus 

grupos e porções, bem como, o conceito de alimentação saudável 

por meio desta; 

 DINÂMICA DE GRUPO – Uma Pirâmide ampliada estará 

exposta em quadro negro. Cada aluno receberá uma gravura 

pertencente a um determinado grupo alimentar ou porção 

específica (todos os grupos e porções serão utilizados); a criança 

deverá ir em direção a Pirâmide e colar a gravura no 

compartimento correto. Após o término será feita uma revisão 

apontando os erros e enfatizando os acertos. 
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 DEGUSTAÇÃO – As crianças provarão alimentos de alguns 

grupos da Pirâmide de Alimentos para demonstração (em prato 

descartável), todos em pequenos pedaços. (definir quais serão) 

RECURSOS: 

 Humano, E.V.A’s coloridos, lápis de cor, canetinha, cola, 

tesoura, lápis de escrever, papel peso, folhas A4, papel peso e 

frutas.  

AVALIAÇÃO:  

Diagnóstica: perguntas e respostas / tarefa 

Somativa: dinâmica  Preencha a pirâmide 

 

 
CRONOGRAMA: 

AÇÕES TEMPO (MINUTOS) 

Exposição dialogada 30 

Dinâmica de grupo 15 

Aplicação da tarefa 10 

Degustação 05 

Total 60 
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CONTEÚDO A SER ABORDADO PASSO A PASSO 

 

PASSO 1: INTRODUÇÃO 

 Boa tarde pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos 

conversar sobre alimentação, vocês já pararam pra pensar no que 

seria uma alimentação saudável? (aguardar respostas) 

 Uma alimentação saudável é aquela que tem todos os 

alimentos que necessitamos, pra crescer fortes, inteligentes, com 

muita saúde!  Assim, é importante que seja saborosa e bem 

colorida; 

 Mas será que podemos comer tudo de uma vez só? (mostrar 

um prato com uma grande quantidade de alimentos dentro) será 

que faz bem? (aguardar respostas) 

 É verdade! Não faz bem... Devemos comer em uma quantidade 

suficiente (nem muito pouco nem de montão!)(mostrar um prato 

com arroz apenas) temos que saber fazer boas escolhas! 

 Mas que alimentos devemos comer, e qual a quantidade? 

(aguarde respostas) 
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PASSO 2: PIRÂMIDE DOS ALIMENTOS 
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As crianças receberão uma pirâmide com seus 
compartimentos vazios, à medida que aula for ministrada 
cada uma deverá preencher os espaços da pirâmide com os 
grupos e porções, sempre com orientação do professor. 
Esse exercício facilitará a aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para que isso ficasse mais fácil criaram uma pirâmide! (colar 
cartaz nu), mas essa não é uma simples pirâmide, é a Pirâmide 

  _____________ 

       _____________ 

 ____________ 

_____________   ___________ 

___________ 

_____________ 

_____________ 
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 dos alimentos. Nela aprendemos o que devemos comer todos os 
dias para termos uma alimentação saudável.  

 

 Mas espera aí, vocês estão vendo alguma coisa nela? 
(aguardar respostas) ela está como a de vocês, vazia! Enquanto a 
aula segue vocês vão escrever nos espaços o que nós falarmos, 
ok?!  

 Pra começar, nossa Pirâmide está todo divida em espaços, do 
menor até o maior (ir mostrando na pirâmide), de baixo para cima. 
Cada espaço deste é chamado de grupo dos alimentos! 

 Cada grupo é formado por alimentos diferentes, bem aqui em 
baixo temos o grupo dos pães, cereais e massas, a exemplo temos 
o próprio pão, arroz, macarrão, milho, o biscoito sem recheio, a 
farinha (colar figuras no espaço) esses alimentos que nos dão 
energia! 

 Logo acima temos mais dois grupos: na direita ficam as frutas 
de todos os tipos, a esquerda estão as verduras e legumes, como, 
alface, cenoura, berinjela, abóbora. (colar gravuras) 

 No meio temos mais três divisões, na primeira ficam os feijões 
e leguminosas, como, ervilha e lentilha, muito saborosos e 
importantes para o nosso corpo. (colar figuras) 

 Aqui no meio está o grupo das carnes e ovos, que tipos de 
carne? (aguardar respostas e colar figuras), e no cantinho o grupo 
do leite e derivados, quais são mesmo os derivados do leite? 
(esperar respostas),  

 Aqui no topo está o grupo dos açúcares, por exemplo, doces, 
chocolate, bolo recheado, e o que mais? (aguardar respostas) e 
das gorduras (colar figuras).tão pequeno não é mesmo? (esperar 
respostas) 

 Mas por que será que a Pirâmide começa tão grande e termina 
assim pequena? 

 Isso quer dizer que o maior grupo é o que devemos comer 
mais e o menor aquele que temos que comer menos, como os 
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 açúcares e gorduras! Sempre olhando de baixo para cima, não 
esqueçam! 

 Quando vocês forem montar suas refeições, é só seguir essa 
regra, coloquem primeiro os alimentos da base da pirâmide até 
chegar ao topo. 

PASSO 3: PORÇÕES DOS GRUPOS 

 Lembram que no começo nós falamos que devemos ter 
cuidado com a quantidade de alimentos que comemos? Pois é isso 
que vamos conhecer agora, a porção/quantidade dos alimentos de 
cada grupo da Pirâmide. É bem fácil! 

 Qual é mesmo o nome do primeiro grupo? (aguardar 
respostas) o grupo de pães, cereais e massas deve ter de 6 a 9 
porções, no grupo das frutas e no grupo dos legumes e verduras a 
porção é a mesma, de 3 a 4 vezes ao dia. 

 Já no grupo dos feijões e leguminosas apenas 01 porção, 
diferente do grupo de carnes e ovos que deve ser 1 a 2 porções. 

 Quando pensarmos no grupo do leite e derivados, devemos 
saber que a porção é de 2 a 3 vezes por dia, e por último lá no topo 
estão os grupos de açúcares, óleos e gorduras, que durante nosso 
dia devem ser bem pouquinhos, quase nada! Apenas 1 a 2 
porções. (colar gravuras das porções ao lado de cada grupo à 
medida que ministrado o assunto). 

 Muito bem turma! Vamos exercitar tudo o que aprendemos, 
dêem uma última olhada na pirâmide que vocês completaram 
porque agora é hora de brincar! 

 

É importante que o professor recapitule o conteúdo após ministrá-
lo além de enfatizar o consumo variado de frutas e verduras 
(quanto mais colorido melhor), consumo moderado de alimentos 
gordurosos, frituras e doces, como também, a ingestão de no 
mínimo 6 copos de água por dia.  
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PASSO 4: DINÂMICA 

 Se dividam em grupos e escolham um líder, cada um de vocês 
irá receber uma gravura, que pode ser um alimento, o nome do 
grupo ou a porção. O líder escolherá a criança que irá colar a figura 
na pirâmide. Cada acerto valerá 10 pontos. Vamos ver qual equipe 
vence?  

PASSO 5: DEGUSTAÇÃO 

 

 

 

 

TEMA I: CONHECENDO OS ALIMENTOS 

Estratégia C – Alimentação Saudável: você tem fome de quê? 

OBJETIVOS: 

 Verbalizar a importância e as características de uma 
Alimentação Saudável; 

Identificar os Alimentos Saudáveis e seus nutrientes 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Conceito de Alimentação Saudável 
 Os Alimentos e seus Nutrientes 
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METODOLOGIA: 

 EXPOSIÇÃO DIALOGADA: Conversa informal entre professor e 
alunos, a respeito de alimentação saudável, focando o conceito de 
alimentação, as vantagens de se alimentar de forma adequada, 
como também, apresentação de alguns nutrientes. 
 DINÂMICA: Após a divisão da turma em grupos, uma caixa será 
exposta no centro da classe, em seu interior estarão vários 
alimentos. Um líder em cada grupo indicará uma criança para 
pegar um alimento, e esta terá que responder qual o principal 
nutriente presente no alimento e sua principal função. 

 DEGUSTAÇÃO: A turma provará frutas como forma de incentivar 
uma alimentação saudável (melancia, tangerina, banana, etc.). 

 

 

RECURSOS 

 Humano; caixa de papelão (ou sacola); fita adesiva; tesoura; 
cola; papel cartão, pincéis (vermelho, azul, preto), folhas A4; 

AVALIAÇÃO:  

Diagnóstica: Perguntas e respostas 

Somativa: Dinâmica  Caixa dos nutrientes 
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CRONOGRAMA:  

 

AÇÕES 

 

TEMPO (MINUTOS) 

Aula dialogada 35 

Dinâmica: que nutriente você tem? 15 

Degustação 10 

Total 60 
 

 

 

 

CONTEÚDO A SER ABORDADO PASSO A PASSO 

PASSO 1: ALIMENTAÇÃO/ POR QUE COMEMOS? 

INTRODUÇÃO 

 Boa tarde crianças! Tudo bem com vocês? Vamos aprender 
hoje muita coisa legal, entre elas sobre alimentação, como comer 
de forma correta, porque é importante se alimentar... Enfim, muita 
coisa bacana! 

 Primeiro gostaria de saber se vocês sabem “Por que temos que 
comer todos os dias?” (deixar os alunos responderem...) 

 Bom pessoal, o nosso estômago é muito legal, ele nos avisa 
(faz barulho) quando temos que comer, e faz isso através da 

“fome” que sentimos. Então, precisamos nos alimentar por quatro  
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motivos. Alguém sabe nos dizer algum desses motivos? (aguardar 
respostas) Vamos saber quais são eles então? 

 

1º MOTIVO - Para CRESCER (colar figura): São os alimentos que 

fornecem ao nosso corpo os materiais necessários para nosso 

crescimento e desenvolvimento dos ossos, músculos, pele, etc.;  
 

2º   MOTIVO - Para ter ENERGIA (colar figura): Quando estamos 

com fome, sentimos fraqueza, preguiça e cansaço, com vontade 

apenas de sentar ou dormir, isso significa que o nosso corpo tá 

sem energia. Precisamos nos alimentar pois os alimentos é que 

fornecem a energia que o nosso corpo precisa para funcionar; 
 

3º  MOTIVO - Para ter SAÚDE (colar figura): os alimentos 

protegem o organismo de doenças. É por isso que se diz “quem 

come bem fica forte!”; 
 

4º  MOTIVO - Porque é GOSTOSO (colar figura): pense nos 

alimentos que você gosta, na sua comida favorita (pedir para os 

alunos citarem quais os seus alimentos preferidos)... só de pensar 

dá água na boca, não é? Comer é muito bom mas não devemos 

comer somente os alimentos de que gostamos e sim “de tudo um 

pouco” pois cada alimento tem uma importância diferente.  
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  (As quatro características vão ser colocadas em ilustrações para 

serem coladas no quadro). 

 

PASSO 2: 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUAS CARACTERÍSTICAS 

O que é uma Alimentação Saudável? 

 Agora que aprendemos porque precisamos comer, vamos ver 
como fazer isso da maneira certa. Alguém pode relembrar o que é 
uma Alimentação Saudável? (aguardar respostas) Hum... Muito 
bem! 

  Alimentação saudável, crianças, é aquela em que estão 
presentes todos os alimentos que precisamos. Entre eles podemos 
citar as frutas, verduras, legumes, carnes, leite, pães entre outros... 
(colar figuras) 

  A alimentação saudável também possui as suas características. 
“Qual de vocês pode citar alguma característica de uma 
alimentação saudável?” (esperar resposta). Pois bem, vamos 
aprender então quais são as características de uma alimentação 
saudável? São elas: 

 

1- VARIADA: Temos que comer de tudo! Todos os alimentos têm 
que estar presentes nas nossas refeições (colar as figurinhas 
correspondentes no quadro); 

2- COLORIDA: Nas nossas refeições temos que colocar os 
diferentes alimentos para que o nosso prato fique bem atrativo 
(colar as figurinhas correspondentes no quadro); 
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(Desenhar no quadro as gravuras) 

3- HARMONIOSA: Temos que nos alimentar nas quantidades 
necessárias. Comermos até ficarmos satisfeitos. Não podemos 
deixar de comer ou comer demais, certo turma? (colar as 
figurinhas correspo 

4- SEGURA: Os cuidados de higiene são necessários para que o 
alimento não transmita doenças ou causem mal à nossa saúde. 
Até porque ninguém aqui quer ficar doente não é mesmo? (colar 
as figurinhas correspondentes no quadro). 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO 3: ALIMENTOS E SEUS NUTRIENTES 

 Quem já ouviu falar em nutrientes? (aguardar participação) 

 Bom turminha, vamos aprender agora qual é o Conceito de 
Nutriente, certo? 

 Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, que 
nos dão energia, nos fazem crescer, ficar inteligentes e mantêm o 
nosso corpo saudável. 
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 Todo alimento tem seu nutriente próprio, eles moram dentro 
do alimento. Eles são grandes amigos do nosso corpo. Fácil 
não é? 

 Para ficar melhor de entender, vamos ver alguns exemplos de 

alimentos e seus nutrientes? (aguarde a participação da turma), 

vamos começar com o leite. 

 É um alimento rico em CÁLCIO, um nutriente que deixa nossos 

ossos e dentes bem fortes. (colar no quadro a ilustração e o nome 

do nutriente) 

 As CARNES (peixe, frango, carne de boi, porco) são ricas em 

proteínas, é o nutriente responsável pela construção da pele, 

unhas, cabelo e músculos. Quando cortamos nosso cabelo, unha 

ou machucamos a nossa pele, sãoas proteínas que reconstroem 

tudo, por isso são tão importantes! (à medida que expor o assunto, 

mostrar as figuras) 

 Podemos aprender também sobre outros nutrientes 

importantes! São eles: 

 OS CARBOIDRATOS, encontrados no arroz, pão, na batata 

(mostrar imagens), 

 São eles que nos dão energia! Vocês já devem ter se sentido 

bem fraquinhos, sem vontade de fazer nada, não é mesmo? 

Comendo alimentos que tem carboidratos isso não acontece!  

 OS LIPÍDEOS, são também chamados de gorduras, são a 

nossa reserva de energia! Quando não tem carboidrato no nosso 

corpo ele usa as gorduras. Que tipo de alimento tem gordura? 

(aguardar respostas) 

 Muito bem galera! Estou vendo que vocês estão prestando 

atenção em tudo. Eles estão na margarina, no azeite, óleos de soja 

que tem lá na cozinha da mamãe (mostrar ilustrações). (Comentar 
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 com as crianças que as gorduras devem ser consumidas em 

poucas quantidades) 

 Temos também outras grandes amigas, as VITAMINAS. Elas 

estão dentro dos vegetais como as frutas e verduras e são 

fundamentais para prevenir doenças, para o bom funcionamento e 

para boa aparência do nosso corpo. 

 Outras amigas do nosso corpo que NÃO SÃO NUTRIENTES, 

mas são muito importantes são as FIBRAS. Elas nos ajudam no 

bom funcionamento do intestino. 

 Então se comermos quantidades suficientes de fibras não 

vamos ter problemas na hora de ir ao banheiro, entendido turma? 

Encontramos as fibras principalmente nas verduras e frutas. (dar 

um exemplo de uma fruta rica em fibras, comum na região, ex. caju 

e colar figuras) 

 Bom gente, acho que hoje nós já aprendemos muita coisa 

sobre os alimentos não foi pessoal? Que tal agora nós mostrarmos 

o que aprendemos em uma brincadeira? O que acham? Então 

vamos lá. 

É importante comentar que cada alimento possui também outros 

nutrientes, não só os que estão sendo comentados, que existem 

inúmeros nutrientes que são benéficos ao nosso corpo. 

 

 

PASSO 4: DINÂMICA / QUAL O SEU NUTRIENTE? 

 Vou explicar a brincadeira. Primeiro vamos dividir a sala em 05 

grupos. Cada grupo fica em um lugar da sala. Em seguida vamos 
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 colocar uma caixa no centro da sala. Dentro da caixa vamos 

encontrar vários alimentos. Cada grupo, um de cada vez, escolhe 

um membro para pegar um alimento dentro da caixa. O grupo vai 

ter que dizer qual o principal nutriente do alimento que pegou 

dentro da caixa e dizer qual a função dele no nosso organismo. 

Fácil não é? Então vamos lá? 

 PASSO 5: DEGUSTAÇÃO 

 

TEMA II: CUIDANDO DOS ALIMENTOS 

Estratégia A – Por que cuidar dos alimentos? 

OBJETIVOS: 

 Verbalizar o conceito e importância de higiene. 
 Identificar os cuidados de higiene que se deve ter com os 

alimentos. 
 Apontar os cuidados de higiene ambiental e pessoal. 

CONTEÚDOS: 

 

 O que é higiene? 
 Que cuidados devemos ter com os alimentos? 
 Higiene do corpo e ambiente onde vivo;  
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METODOLOGIA: 

 EXPOSIÇÃO DIALOGADA – Conversa informal entre professor 
e alunos com apresentação sobre higiene e sua importância, 
abordando os três tipos: higiene pessoal, ambiental e alimentar; 
 DINÂMICA - O professor encenará uma preparação culinária 
totalmente fora dos padrões de higiene ensinados em aula, com 
ambiente aparentemente sujo.  Os alunos deverão identificar os 
erros e tentar corrigi-los verbalmente, ao final o professor fará 
correções se necessárias; 

 

 DEGUSTAÇÃO – a turma receberá frutas diversas para 
saborear com o objetivo de se observar o comportamento da 
criança em relação aos tipos de higiene abordados durante a aula; 

RECURSOS: 

 Humano, E.V.A’s coloridos, lápis de cor, canetinha, cola, 

tesoura, lápis de escrever, ,folhas A4, borracha, apontador, fita 

adesiva, frutas (melancia, banana, melão). 

AVALIAÇÃO:  

Diagnóstica: perguntas e respostas  

Somativa: dinâmica  Cadê o erro? 
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CRONOGRAMA: 

 

AÇÕES 

 

TEMPO (MINUTOS) 

Exposição dialogada 35 

Aplicação da tarefa 15 

Degustação 10 

Total 60 

 

 

PASSO 1: INTRODUÇÃO / PERGUNTA 

          Perguntar para uma determinada criança o que ela fez antes de vir 
pra escola, esperar exemplos como, escovar os dentes,   pentear o 
cabelo, tomar banho... 

PASSO 2: DESENVOLVIMENTO/O QUE É HIGIENE? 

 São várias práticas de limpeza que devemos ter para evitar que 
nosso corpo fique doente. Uma higiene correta nos deixa forte e com 
saúde! 

 Hoje vocês vão conhecer três tipos de higiene que são super 
importantes pra nossa saúde...Higiene pessoal, ambiental e, claro, 
dos alimentos! (mostrar cartazes) 

 Na higiene pessoal o cuidado é com nosso corpo. Mas, quais 
são esses cuidados? (esperar participação da turma) 

 Vamos descobrir agora! São eles: tomar banho, escovar os 
dentes, pentear os cabelos, cortar as unhas... (Colar as gravuras no 
quadro) 
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 PASSO 3: HIGIENE DO AMBIENTE 

 A higiene ambiental são cuidados que devemos ter com o lugar 
onde estamos como, por exemplo, limpar a casa, o quarto, manter a 
escola limpa (mostrar ilustrações em forma de placas) 

 Os lugares que vocês costumam ir é bem limpinho? (aguardar 
respostas) e o que devemos fazer para que isso aconteça? (espere 
participação) 

 E na cozinha da sua casa, o que sua mãe costuma fazer pra 
deixar tudo bem limpo? (aguarde respostas) 

 É verdade, é necessário lavar toda a louça depois de usá-las, 
limpar o fogão, colocar todo o lixo dentro da lixeira e tampá-la 
sempre, e quando estiver cheio jogar fora. (mostrar ilustrações) 

 Mas por que devemos fazer tudo isso? (aguarde participação 
da turma) 

 As baratas, moscas e animais como ratos gostam de lugares 
sujos e se alimentam de restos que ficam nas panelas, na mesa e no 
fogão, por isso temos que deixar tudo limpo, ou vocês querem que 
eles apareçam? (esperar participação) 

 Mas além desses bichos, existem perigos que não podemos 
ver, vamos conhecê-los? (aguardar respostas) 

PASSO 4: MICRORGANISMOS 

 Existem seres chamados de microrganismos, que são seres 

vivos como os homens e os animais, mas a maioria é tão pequena 

que não conseguimos enxergá-los a olho nu e só podem ser vistos 

com um aparelho especial, o microscópio. (usar figura) 

 Vocês podem me dar um exemplo de um microrganismo? 

(aguardar respostas) 

 Muito bem! As bactérias, fungos e vírus são exemplos de 

microorganismos! (usar ilustrações) 
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  Como qualquer outro ser vivo, eles nascem, crescem e se 

multiplicam. A diferença é que eles são muito mais rápidos que o 

homem e esse é o grande problema, pois provocam doenças e 

podem até matar! 

 Os microorganismos são encontrados por toda parte: no ar, na 

água, na terra, no nosso corpo, mãos, pés, unhas, nariz, cabelos, 

olhos, barba... e também nos alimentos, Ufa! (chamar uma criança 

a frente e fazer as demonstrações em seu corpo) 

 Para sobreviver eles precisam de água e de comida, assim 

como nós!  

 Por isso temos que saber como cuidar dos nossos alimentos 

para que os microrganismos fiquem bem longe e não nos 

prejudiquem. 

PASSO 5: HIGIENE DOS ALIMENTOS 

 Antes de comermos um alimento temos que tomar alguns 
cuidados de higiene, senão os microrganismos podem causar 
doenças como: diarréia, febre, vômitos, dor de cabeça, e até 
mesmo a morte, sabiam?! 

 Vamos aprender algumas formas de cuidar dos nossos 
alimentos? 

 Pegar nos alimentos apenas quando as mãos estiverem bem 
limpas (mostrar ilustrações) 

 Beber água filtrada (usar um copo com água) 

 Guardar as sobras de comida dentro de vasilhas bem fechadas 
dentro da geladeira pra evitar o aparecimento de insetos (mostrar 
depósitos para guardar alimentos) 

 Não comer alimentos vencidos, não usar tábua de madeira e 
sim de plástico, não tossir ou espirrar em cima dos alimentos, lavar 
muito bem as verduras, legumes e frutas (em cada exemplo citado 
é necessário explicar as razões para cada um) 
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  Com a sala previamente preparada, professor encenará uma 
preparação culinária totalmente fora dos padrões de higiene 
ensinados em aula, (ambiente sujo, não lavar as mãos, tossir sobre 
a comida, usar cabelos soltos, etc).  Os alunos deverão identificar 
os erros e tentar corrigi-los verbalmente, ao final o professor fará 
correções se necessárias; 

 

PASSO 7: DEGUSTAÇÃO 

 

 

TEMA II: CUIDANDO DOS ALIMENTOS 

Estratégia B – Cuidado com os perigos alimentares! 

 

OBJETIVOS: 

 Verbalizar conceitos de alimentos contaminados e alimentos 
estragados; 

 Identificar perigos químicos, físicos e biológicos; 

CONTEÚDOS: 

 Alimentos contaminados x Alimentos estragos: conceitos e 
diferenças; 

 Conhecendo os perigos alimentares; 
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METODOLOGIA: 

 

 EXPOSIÇÃO DIALOGADA – Conversa informal entre 
professor e alunos com apresentação de conceitos e diferenças 
entre alimentos contaminados e alimentos estragados.  Abordagem 
a respeito dos tipos de perigos encontrados nos alimentos e suas 
principais características;  

 

 DINÂMICA – Exposição de gravuras de alimentos 
contaminados (aparentemente normais) e estragados, como 
também, alguns alimentos com perigos físicos (arroz com 
pedrinhas, feijão com pedaço de plástico...) ilustrações de perigos 
químicos e biológicos. A turma será dividida em grupos e cada 
integrante deverá identificar um perigo e explicar o porquê dentro 
de um tempo previamente estabelecido; 

 

 DEGUSTAÇÃO – a turma receberá um lanche composto por 
iogurte e biscoito de polvilho; 

 

RECURSOS: 

 Humano, E.V.A’s coloridos, lápis de cor, canetinha, cola, 
tesoura, folhas A4, fita adesiva, iogurte, copos descartáveis, 
pacotes de biscoito de polvilho, vasilhas de plástico, arroz e 
feijão crus (pequena quantidade); 
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AVALIAÇÃO:  

Somativa: perguntas e respostas 

Diagnóstica: dinâmica  Encontre os perigos 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

AÇÕES 

 

TEMPO (MINUTOS) 

Exposição dialogada 30 

Dinâmica  20 

Degustação 10 

Total 60 

 

 

 

CONTEÚDO A SER ABORDADO PASSO A PASSO 

 

PASSO 1: INTRODUÇÃO/ENCENAÇÃO 

Um dos educadores comerá determinado alimento, que, 
supostamente estaria contaminado, e em seguida sentirá sintomas 
característicos da ingestão de um produto nessas condições (dor 
de barriga, ânsia de vômito etc.).  
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PASSO 2:  DESENVOLVIMENTO 

 

ALIMENTOS CONTAMINADOS X ESTRAGADOS 

 O que a __________ fez para estar com esses sintomas? 
Dor de barriga, ânsia de vômito? (aguardar respostas) 

 Mas, o alimento não cheirava mal, não tinha gosto estranho 
e a cor estava normal?  

 É turma, apesar de o alimento ser essencial pra nossa 
saúde ele pode apresentar alguns perigos que causam doenças. 

 Mas quem pode me dizer o que são perigos? (aguardar 
respostas) 

 É tudo aquilo que pode causar algum mal a saúde da 
pessoa, no caso dos alimentos, vocês viram que a tia _________ 
comeu um pão com queijo que não fez bem pra ela, e isso porque 
ele estava com algum perigo, vamos descobrir qual era? 

 O alimento pode estar contaminado ou estragado, mas qual a 
diferença entre os dois? (espere participação) 

Um alimento contaminado é aquele que continua com cheiro, gosto e 
aparência iguais ao normal, porém existe algum tipo de microrganismos 
(lembram daqueles que conhecemos na aula passada?) dentro dele, e 
por isso não podemos comer, pois fará mal a nossa saúde (pedir para os 
alunos exemplificarem o que pode acontecer quando comemos um 
alimento com microrganismos) 

 Mas também existem os alimentos estragados que são bem 
fáceis de conhecer, pois estão com cheiro desagradável (de 
podre), gosto ruim e a aparência é diferente do normal. 

 Vamos ver se vocês aprenderam? 

 Um alimento com cheiro, gosto e aparência igual ao normal o 
que é? (mostrar figura e aguardar resposta) 
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 Um com cheiro desagradável (de podre), gosto ruim e aparência 
diferente é o que? (mostrar figura e aguardar resposta) 

 

PASSO 3:  TIPOS DE PERIGO (FÍSICO,  QUÍMICO, BIOLÓGICO) 

 Nós vimos que o alimento pode estar contaminado ou 
estragado, mas, além disso, podem ter também outros tipos de 
perigo, vamos ver quais são? 

 Existem os perigos químicos físicos e biológicos, mas não se 
preocupem vamos conhecer cada um deles pra deixá-los bem 
longe! Mas, ainda tem algumas coisinhas que precisamos saber, 
como é que são esses perigos? 

 

 Os perigos físicos são aqueles que estão nos alimentos e 
podemos ver e pegar, como por exemplo; pedrinhas, pregos, 
cabelo, pedaço de unha... (mostrar os alimentos com perigos 
físicos) 

 

 Já os perigos químicos não podem ser vistos e nem pegos, por 
isso a atenção deve ser bem maior! Isso acontece quando algum 
veneno entra em contato com o alimento. (levar inseticida) 

 

 Lá na casa de vocês a mamãe compra inseticida pra matar 
barata? Ou álcool? Tudo isso é perigo químico, até o shampoo e o 
sabão são perigos químicos. 
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  E por último tem o perigo biológico que a gente também não 
pode ver, sabem por quê? Porque o que causa esse perigo são os 
microrganismos (bactéria, vírus e fungos) que aparelho devemos 
usar para enxergá-los mesmo? (aguardar respostas) 

PASSO 4:PREPRARAÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS  

  Mas como será que esses perigos chegam até os alimentos? 
(aguarde respostas), não esqueçam, é na hora da preparação! 

 Precisamos tomar alguns cuidados quando estamos mexendo 
com os alimentos, seja sua mãe quando vai preparar as refeições 
ou na hora de ir às compras.  

 Todos que tem contato com alimentos devem conhecer as 
práticas de higiene (que nós já sabemos não é mesmo?), vocês já 
podem ensinar outras pessoas!  

 Vamos ver alguns exemplos? Sempre olhar bem os alimentos 
antes de comer, data de validade, sempre guardar as sobras em 
potes fechados e dentro da geladeira, a origem, cheiros e 
aparência (à medida que for exemplificando, colar as figuras no 
quadro). 

 Vamos revisar tudo o que aprendemos de uma forma bem 
legal! Se preparem, aquele que prestou atenção na aula vai se dar 
bem nessa brincadeira. 

PASSO 5: DINÂMICA 

Escolham um líder, de preferência diferente da semana passada. 
Nessa mesa temos vários alimentos, e a missão de vocês é identificar os 
perigos que eles têm. O líder de uma equipe vai escolher uma criança da 
outra equipe, ok? Cada acerto vale 100 pontos em cada erro perde-se 50 
pontos. Vamos começar a brincadeira? 

 

PASSO 6: DEGUSTAÇÃO 
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TEMA II: CUIDANDO DOS ALIMENTOS 

Estratégia C – Momento Higiene! 

OBJETIVOS: 

 Executar a lavagem das mãos de forma correta; 
 Realizar a higiene e armazenamento dos alimentos da maneira 
certa; 

CONTEÚDOS: 

 Lavagem das mãos passo a passo! 
 Como cuidar dos alimentos: higiene e armazenamento. 

METODOLOGIA: 

 RECAPTULAÇÃO – Breve conversa a respeito dos temas 

abordados em aulas anteriores, a fim de relembrar os alunos e 

situá-los na aula que será ministrada. 

 DEMONSTRAÇÃO – O professor irá ensinar aos alunos as 

etapas da higienização das mãos com auxílio de figuras e música 

(parabéns pra você!), bem como, a maneira correta de lavar os 

alimentos e armazená-los. 

 DINÂMICA – Lavagem das mãos: O professor sujará a mão de 

cada aluno com tinta guache de cor escura, após isso todos serão 

levados para fora da sala de aula onde executarão a lavagem das 

mãos em pias do colégio, em fila sob supervisão do professor 
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  DEGUSTAÇÃO – A turma receberá uma bisnaguinha com 

queijo e caixinha de achocolatado.   

 

RECURSOS: 

 Humano, E.V.A’s coloridos, lápis de cor, canetinha, cola, 

tesoura, fita adesiva,  tinta guache, detergente, papel toalha, 

bisnaguinha, queijo e achocolatado em caixinha, recipientes de 

plástico, bucha, toalha descartável, bacia, alimentos artificiais, 

colher, água sanitária. 

AVALIAÇÃO:  

 Diagnóstica: perguntas e respostas 

 Somativa: dinâmica  Que mãozinha suja! 

CRONOGRAMA: 

 

AÇÕES 

 

TEMPO (MINUTOS) 

Revisão  10 

Lavagem das mãos 20 

Higienização dos alimentos 20 

Degustação 10 

Total 60 
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CONTEÚDO A SER ABORDADO PASSO A PASSO 

PASSO 1: INTRODUÇÃO /RECAPTULAÇÃO 

 Boa tarde! Como vocês estão? 
 

 Bem, na semana passada aprendemos muita coisa sobre 
higiene não foi? Os tipos, quais são mesmo pessoal? (aguardar 
respostas), como realizar cada uma delas e muito mais! 

 

 Vimos também os perigos que cercam os alimentos, são 
muitos não é? Vocês lembram quais são? (esperar participação da 
turma) muito bem! 

 

 Aprendemos que um alimento pode estar contaminado ou 
estragado, mas eu acho que esqueci a diferença entre os dois, 
quem pode refrescar a minha memória? (esperar reação de um 
voluntário) 

 

 Parabéns! Estão vendo o tanto de informação que vocês já têm 
e que podem passar para outras pessoas? Inclusive para os pais 
de vocês! 

 

 Hoje a nossa aula vai ser super legal porque vamos colocar em 
prática tudo o que aprendemos até agora, e aí estão preparados?  
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PASSO 2: HIGIENIZAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS ALIMENTOS 

 Para a aula de hoje, nós trouxemos vários alimentos (mostrar os 
alimentos artificiais e industrializados e pedir que os alunos os 
identifiquem) e juntos vamos fazer a limpeza de alguns deles. 

 

 Pra começar vamos ver como as frutas devem ser lavadas 
(pegar determinada fruta como exemplo), quando chegam do 
supermercado é preciso lavar com água e sabão, usando uma 
esponja (usada somente para isso) bem devagar para não 
machucá-las, depois de ensaboá-la, a colocamos debaixo da 
torneira pra tirar todo o sabão, em seguida secamos com pano 
descartável bem limpinho e podemos guardar na geladeira. É fácil 
ou não? (espere a reação) 

 

 
ATENÇÃO! 

Seria interessante o professor escolher um aluno para ajudá-lo na 
higienização das frutas. 

 

 Vamos aprender como lavar os vegetais que usamos em 
saladas, como a alface. Precisamos de uma bacia com água, uma 
colher e água sanitária, mas atenção! Esta limpeza aqui só dá pra 
fazer com a mamãe viu? 
 

 Dentro da bacia tem 1 litro de água e vamos colocar uma colher 
de sopa cheia de água sanitária, é suficiente!  

 Agora é só colocar a alface e deixar por uns 15 minutos, 
enxaguar em água abundante e deixar escorrer, simples não? 
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ATENÇÃO! 
O professor deverá demonstrar passo a passo na sala de aula 
como higienizar cada alimento, sempre fazendo perguntas aos 
alunos para relembrar as aulas passadas, como também instigar a 
curiosidade da turma. 
 

 

PASSO 3: LAVAGEM DAS MÃOS PASSO  A PASSO 
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 Vamos aprender agora uma coisa muito importante pra vocês, que deve 
ser feita a todo instante, alguém tem idéia do que seja? (aguardar 
respostas)  

 É a lavagem correta das mãos, passo a passo de como devemos fazer 
isso direitinho, prestem bastante atenção! 

 1º abra a torneira e molhe as mãos com água 

 2º desligue a torneira e ponha sabão em suas mãos 

 3º esfregue bem as palmas das mãos 

 4º ponha uma mão por cima da outra e esfregue 

 5º cruze os dedos e esfregue bem                                                  

 6º feche uma mão e esfregue bem os dedos na outra 

 7º limpe o polegar direito e esquerdo 

 8º abra a torneira e enxágüe bem 

 9º seque com uma tolha bem limpa 

 

IMPORTANTE! Durante a lavagem pode-se utilizar o método 
Parabéns pra você! Enquanto as etapas são realizadas a música 
é cantada. Essa técnica é usada para estabelecer o tempo em 
média que se deve fazer a lavagem das mãos. 

 

PASSO 4: DINÂMICA 

 Bem turma, aprendemos um montão de coisas hoje não é? Mas, 
eu tenho uma pergunta... Quem está com as mãos limpas? Limpas 
ou não, vamos sujá-las agora! Todos vocês receberão um 
pouquinho de tinta guache na mão pra espalharem por ela toda e 
em uma fila organizada vão lavar as mãos nas torneiras do lado de 

IMPORTANTE! 

* Cada etapa deve ser 

demonstrada e 

repetida juntamente 

com as crianças 

quantas vezes forem 

necessárias. 



 

44 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                         

PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS 

 fora. Quero só ver se colocarão em prática tudo o que ensinamos 
ok?  

PASSO 5: DEGUSTAÇÃO 

 

TEMA III: PREPARANDO OS ALIMENTOS 

Estratégia A - Mãozinhas Mágicas: alegria de comer receitas nutritivas 

 

OBJETIVOS: 

 Selecionar os alimentos que devem estar presentes em uma 
refeição saudável; 

 Preparar uma receita saudável; 

 

CRONOGRAMA: 

 

Ações 

 

Tempo (minutos) 

Revisão das aulas anteriores 10 

Dinâmica 25 

Degustação 10 

Total 60 
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CONTEÚDO A SER ABORDADO PASSO A PASSO 

 

PASSO 1: INTRODUÇÃO 

 Boa tarde crianças! 

 Nos encontramos durante muitas semanas e aprendemos uma 
porção de coisas legais sobre alimentação saudável, não foi? 
Tivemos até um visitante que veio nos ajudar (falando do fantoche, 
que terá um nome) alguém lembra o nome dele/dela? (aguardar 
respostas) 

 Conhecemos vários alimentos que fazem bem a nossa saúde, 
que nos deixam fortes, o que mais eles podem fazer? (esperar a 
criança falar dos benefícios de uma boa alimentação) 

 Algumas vezes para que o alimento fique bem mais gostoso 
ele precisa ser preparado. Isso é feito de várias formas, alguém 
sabe como? (esperar participação) 

 É isso mesmo! Alguns alimentos precisam ir ao fogo para 
serem assados (carnes), cozidos (arroz e feijão), fervidos (leite) 
(mostrar figuras à medida que cita os exemplos), pois não é nada 
bom comer arroz e feijão cru, ou alguém aqui gosta? (aguardar 
reação) 
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PASSO 2: A DIVERSÃO DE FAZER COMPRAS 

 Essa turma tem tantas crianças, será que no meio de vocês tem 
algum cozinheiro?Preparar uma comida é uma tarefa super 
divertida e tudo começa na escolha dos alimentos. 

 Quem aqui faz as compras com a mamãe? (aguardar 
participação) e por acaso são daquelas crianças que ficam gritando 
e esperneando por causa de um bombom? Isso não pode, viu 
galera! 

 Hoje nossa tarde vai ser super bacana, sabe por quê? 

 Vamos às compras! (fale de uma forma bem empolgada) 

 Mas, de uma forma diferente, vocês é que vão escolher cada 
alimento, estão livres para ir à feira e comprar o que desejarem ok? 

PASSO 3: DINÂMICA / FEIRINHA 

 Separem-se em 4 grupos e elejam um líder. Vocês receberão 
uma cestinha de compras, cada grupo ficará com uma.  Cada líder 
irá até a “feira” (será montada antecipadamente na sala) e 
comprará os alimentos que desejar (determine a quantidade de 
alimentos dependendo do que tiver exposto). Ao final das 
‘compras’, o grupo dirá por que escolheu aqueles alimentos e 
defenderá a sua compra. 

 A turma dirá se está correto ou não e o porquê. (permitindo 
assim que a turma seja avaliada) 

IMPORTANTE! Fazer uma breve discussão dos resultados da dinâmica e 
organizá-los para a degustação. Distribuir as receitas impressas em 
folders para as crianças levarem para casa. 
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PASSO 3: DEGUSTAÇÃO 

PASSO 4: DISTRIBUIÇÃO DOS FOLDERS 

 

TEMA III: PREPARANDO OS ALIMENTOS 

Estratégia B: Receitas criativas I 

OBJETIVOS: 

   Selecionar os alimentos que devem estar presentes em uma 
refeição saudável; 
   Preparar uma receita saudável; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Cozinhar pode ser divertido! 
 Preparando uma refeição saudável. 

 

METODOLOGIA: 

 

 AULA DIALOGADA - Revisão de parte do conteúdo já estudado. 
 DINÂMICA CHEF-MIRIM - Serão distribuídos pratos 
descartáveis para que as crianças brinquem de restaurante, 
montando refeições com alimentos ilustrados. Cada grupo ficará 
responsável por uma refeição (café-da-manhã, almoço, lanche e 
jantar) 



 

48 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                         

PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS 

  PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES - Pedir que falem sobre as suas 
produções justificando a escolha dos alimentos. 

 

RECURSOS: 

 

 Humano, figuras, alimentos, cola, fita adesiva, aventais, toucas, 
pratos, talheres descartáveis; 

 

AVALIAÇÃO: 

Somativa: dinâmica  CHEF-MIRIM 

CRONOGRAMA: 

 

Ações 

 

Tempo (minutos) 

Revisão das aulas anteriores 10 

Dinâmica 25 

Preparação das saladas 15 

Degustação 10 

Total 60 
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CONTEÚDO A SER ABORDADO PASSO A PASSO 

 

PASSO 1: INTRODUÇÃO 

 Boa tarde pessoal! Tudo bem com vocês? 

Nossa tarde vai ser diferente, porque vocês serão os professores, 
estão preparados? Por que nos alimentamos, o que tem nos 
alimentos, será que se lembram como deve ser uma alimentação 
saudável? (esperar as respostas) 

ATENÇÃO! Espera-se que a turma comente sobre a quantidade, 
variedade, segurança, cor, etc. O papel do professor será 
instigar as crianças a abordar sobre parte do conteúdo 
abordado, por meio de perguntas. De acordo com as respostas 
dos alunos, procurar explorar um pouco de cada assunto, de 
forma breve e objetiva 

PASSO 2:  DINÂMICA - CHEF-MIRIM 

 Muito bem, vocês aprenderam direitinho! 

 Mas será que vocês saberiam preparar uma refeição sozinhos? 
(aguardar participação) 

 Então arregacem as mangas e vamos lá? 
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  Montem quatro grupos e escolham um líder, ok? Cada grupo 
receberá um prato; o objetivo é montar uma refeição super 
saudável com os alimentos que temos. Cada grupo ficará 
responsável por uma salada. Quero que vocês montem uma salada 
saudável.  

 

PASSO 3: PREPARAÇÃO DAS SALADAS 

 Olha só pessoal, nossa mesa esta bem colorida, como deve ser!  

 Mas, e pra que servem mesmos os nutrientes? (esperar 
resposta) 

 A alface (mostrar alimento) pertence a que grupo na pirâmide? 
(aguardar respostas) Muito bem! (fazer isso com alguns alimentos) 

 Vocês sabem o modo correto de cozinhar os vegetais? (esperar 
participação) 

 Eles devem ser cozidos no vapor usando a cuscuzeira da 
mamãe, mas quando não der, pode colocar na água, mas tem que 
ser com pouca água e por pouco tempo e ainda tem que ser com 
casca, viu?  

 Por que devemos ter esses cuidados ao cozinhar os alimentos? 
(aguarde respostas). Eles perdem os nutrientes e ajuda mais o 
nosso corpinho a ficar forte, e saudável. 

 Bem galerinha, agora vamos pôr a mão na massa e chamar as 
mãozinhas mágicas para montar nossa salada. Mas, antes a tia vai 
explicar os ingredientes que cada grupo possui e como devem ser 
preparadas as saladas. 

 Prestem bem atenção! As saladas devem ficar bem gostosas e 
nutritivas e lembrando todos nós vamos comer um pouquinho de 
cada uma.  
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  GRUPO 1: Vocês tem os seguintes ingredientes para colocarem 
na salada: 

 Alface americana cortada em tiras, cenoura ralada, beterraba 
ralada, tomate em cubos e cebola  picada (opcional) e azeite de 
oliva (esclarecer um pouco a diferença entre o azeite de oliva e o 
óleo de cozinha comum) 

 Primeiro coloque a alface no fundo do prato, espalhe bem e com 
muito cuidado, depois coloquem a cenoura ralada, a beterraba, do 
modo que vocês quiserem e enfeitem com o tomate e a cebola, 
depois de pronta vocês devem jogar somente um pouquinho de 
azeite de oliva por toda a salada. 

 Quem pode me dizer qual a quantidade de óleos e gorduras que 
podemos consumir? (esperar resposta) 

 Agora vamos para o grupo 2, lembrando que vocês só vão 
começar  a preparar depois que todos os grupos receberem a 
explicação, ok? 

 

 Grupo 2:   Aqui temos os seguintes ingredientes, eu vou mostrar 
cada um deles e vocês vão me dizendo o nome, vamos começar! 
Alface, pepino, tomate e coentro. 

 Galerinha! Vocês podem me dizer quais os cuidados que 
devemos ter antes de utilizar esses alimentos? (aguardar 
respostas) 

 Vocês também têm que montar uma salada gostosa, colorida e 
bem nutritiva. Primeiro coloquem a alface em volta do prato, e no 
meio colocar o tomate o pepino e o coentro da maneira que vocês 
gostarem, sempre lembrando que além de gostosa a salada desse 
ser bem atrativa, pois ninguém vai querer comer uma salada feia 
não é?  Então vamos caprichar! 

 Agora é a vez do 3º grupo, vamos olhar quais os ingredientes de 
vocês? Humnmmmmm... só coisa gostosa, essa salada assim 
como as outras vai ficar maravilhosa!  
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 Grupo 3: Aqui temoso repolho, a maça e o abacaxi, além de 
tirinhas de alface. 

 Qual é o grupo da maça e do abacaxi na pirâmide de alimentos? 
(aguardar respostas) As frutas são alimentos naturais ou 
industrializados? Por que são naturais? (aguarde) isso mesmo 
gente, vocês estão aprendendo tudinho! 

 Primeiro vocês devem colocar o repolho em uma bacia, 
acrescentar a maça e o abacaxi, mexer bem com muito cuidado, 
deixando tudo bem juntinho e enfeitar com as tirinhas de alface, 
combinado? 

 

 Grupo 4:  Pessoal nessa mesa temos: ovo, batata cozida, 
cenoura e ervilha, chuchu cozido, sal, cebola e limão. 

 Vamos lembrar qual a origem do ovo?  É animal ou vegetal? 
(aguarde respostas) 

 Aervilha é um alimento industrializado ou não? (Esperar 
resposta) 

 Vocês devemcolocar a batata cozida, o chuchu e a ervilha numa 
bacia, misturar bem, colocar um pouquinho de sal, colocar no fundo 
do prato e enfeitar com o ovo cozido cortado em rodelas. 

 Agora todos os grupos vão preparar suas receitinhas, vocês 
devem ser bem criativos! 

 Quando terminarem cada líder irá apresentar sua salada e 
defender sua preparação, ok? 

 

 

PASSO 4: DEGUSTAÇÃO DAS SALADAS 
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 PASSO 5: DISTRIBUIÇÃO DOS FOLDERS (RECEITAS) 

 

 

 

TEMA III: PREPARANDO OS ALIMENTOS 

Estratégia C: Receitas criativas II 

 

OBJETIVOS: 

 Selecionar os alimentos que devem estar presentes em um 
lanche saudável; 
 Preparar um lanche saudável; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Cozinhar pode ser divertido! 
 Preparando um lanche saudável. 

METODOLOGIA: 

 

 AULA DIALOGADA: A criança aprenderá que um lanche pode 
ser gostoso e saudável, com revisão de todo o conteúdo já 
estudado. 
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 DINÂMICA: “Montando uma lancheira saudável”: serão 
distribuídos depósitos para as crianças (como se estes fossem 
suas lancheiras), estas devem montar refeições com alimentos 
expostos (ilustrações) (espera-se que as crianças coloquem 
alimentos saudáveis em suas “lancheiras”). 

 

 PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES: 

 

 DEGUSTAÇÃO: As crianças irão provar os lanches que 
prepararem. 

RECURSOS: 

 Humano, alimentos artificiais, alimentos (pão de forma...) 
aventais, toucas, pratos, colheres descartáveis, depósitos. 

AVALIAÇÃO:  

Somativa: dinâmica  “ Montando uma lancheira saudável” 
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CRONOGRAMA: 

 

AÇÕES 

 

TEMPO (MINUTOS) 

Revisão das aulas anteriores 10 

Dinâmica 25 

Preparação do lanche 15 

Degustação 10 

Total 60 

 

 

 

 

CONTEÚDO A SER ABORDADO PASSO A PASSO 

 

PASSO 1: INTRODUÇÃO 

 Boa tarde! 

 Xiii, foi fraco, será que é a falta do lanchinho da escola? 

 Lanchar é muito bom mesmo, não é crianças? 

 O que vocês costumam lanchar? (aguardar participação) 

 Vocês sabiam que um lanche pode ser saudável e muito gostoso 
também? 

 Por exemplo, quem não gosta de um suco de fruta bem 
geladinho? E aquela salada de fruta que comemos na semana 
passada, não estava uma delicia? 
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  Hoje vamos brincar novamente de preparar nossa própria 
refeição, vocês querem? (espere a participação da turma) 

  

PASSO 2: DINÂMICA 

 Só que hoje eu quero que vocês preparem um lanche bem 
nutritivo! 

 Como na semana passada vamos nos separar em 4 grupos e 
escolher um líder. Cada grupo receberá uma “lancheira” e terá a 
missão de preparar um lanche saudável com os alimentos 
(artificiais/figuras) que estão na mesa. 

 

 

PASSO 3: PREPARAÇÃO DOS LANCHES 

 Muito bem turma! Vocês acabaram de brincar! Mas agora vamos 

colocar a mão na massa de verdade. 

 Temos uma mesa cheia de alimentos saudáveis, é tão bonito ver 

uma mesa desse jeito, então vamos chamar nossas mãozinhas 

mágicas! 

 Vamos fazer 4 preparações, 3 saladas de frutas e 1 sanduíche, 

todos são bem simples e quando estiverem em casa podem pedir 

pra mamãe fazer, é muito delicioso 

  Vamos lá? A tia vai explicar os ingredientes que cada grupo 

possui para fazer suas receitas 
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 Grupo 1: Vocês ficaram com os seguintes ingredientes: a 

banana, a maça o abacaxi e a uva 

 Com cuidado vão colocar todos os ingredientes numa bacia e 

mexer bem! Podem enfeitar com uns pedacinhos de uva ou ela 

inteira 

 Todos devem prestar bem atenção, para fazer tudo certinho, 

pois a gente vai comer um pouquinho de cada prato que vocês 

prepararem.  

 

 Grupo 2:  Os ingredientes são:melancia, laranja, banana e maça 

 A que grupo pertence esses alimentos? (esperar respostas) 

 Isso mesmo! São do grupo das frutas, e qual a porção de frutas 
a gente deve consumir por dia? (aguardar respostas)  
 
Grupo 3: E aqui no grupo 3, que alimentos temos? Manga, 
tangerina, melancia e mel. São naturais ou industrializados? 
(aguardar respostas) 
 

 Grupo 4: Esse grupo vai preparar o sanduba da saúde, os 
ingredientes são pão de forma, e qual é o nutriente do pão? 
(esperar resposta)  

 É isso mesmo!  O carboidrato que nos dá energia para brincar, 
correr, andar de bicicleta e estudar! 

 Temos também a cenoura ralada e a beterraba, tomate cortado 
em rodelas, alface e carne de hambúrguer de soja, vocês já 
comeram carne de soja? 
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  Agora todos vão montar suas receitinhas super saborosas e 
depois vem a melhor hora, comer! 

 Comer é tão bom, ainda mais quando a gente sabe que está 
comendo alimentos saudáveis, que vão fazer bem para o nosso 
organismo. Podem começar! 

 Vamos gente tem que caprichar!  

 Cada líder vai explicar como foi preparada sua salada e mostrar 
os ingredientes que tem nela, combinado? (fazer isso com cada 
grupo) 

 Qual a preparação que vocês mais gostaram? (aguarde a 
participação) 

 

PASSO 5: DEGUSTAÇÃO 
 
 
PASSO 6: DISTRIBUIÇÃO DOS FOLDERS (RECEITAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMER BEM PARA  
CRECER MELHOR 

 

SUCO DE BETERRABA E LIMÃO 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES: 

 01 beterraba crua com casca 
 01 limão com casca, sem sementes 
 01 litro de água 
 06 colheres (de sopa) de açúcar cristal  ou mel a gosto 
  
MODO DE PREPARO: 

Lavar bem a beterraba. Bater primeiro a beterraba e coar. O 
resíduo pode ser utilizado como salada. Bater o restante dos 
ingredientes com o suco extraído da beterraba, coar e servir. 
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SUCO DE FOLHAS COM MARACUJÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES: 

• 01 litro de água ,   
• 02 folhas de couve,   
• 01 maracujá   (ou 2,se for pequeno) ou   
• 01 limão  ou 1 abacaxi  (Açúcar a gosto ) 

MODO DE PREPARO: 

Bater primeiro as folhas no liquidificador coar e colocar os 
resíduos na sopa ou farofa. Bater o suco com o restante dos 
ingredientes, coar e servir. 
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 PÃO FÁCIL E ECONÔMICO 
 
INGREDIENTES: 

• 2 ½ colheres (sopa) de fermento para pão 
• ½ litro de água morna 
• 1 colher (sopa) de sal 
• 1 colher (sopa) de açúcar misturar com: 
• 1 kg de farinha de trigo• 2 xícaras de farelo de trigo 
umedecido com água quente 
• ½ xícara de óleo 
 
MODO DE PREPARO: 
 
Descansar 20 minutos. Dividir em 3 assadeiras. Descansar 
30 minutos e assar. Pode-se enriquecer com: orégano, 
gergelim, milho verde, banana, abóbora, batata-doce ou 
mandioca, usar suco de verduras ao invés de água, a 
própria água de cozimento da abóbora, bagaço de coco ou 
soja, sementes de linhaça tostadas, erva-doce 
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DESCUBRA O                             

PRAZER 

DE COMER BEM. 
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INGREDIENTES: 

 Alface 

 Tomate 

 Pepino 

 Coentro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODO DE PREPARO: 

      Lave bem todos os ingredientes. Corte a alface em 
tirinhas, o pepino e o tomate em cubos. No fundo de um prato 
coloque a alface em tiras. Coloque o pepino e o tomate em 
um recipiente. Jogue um pouco de coentro em cima. 

 



 

63 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                         

PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALADA MALUCA  

 

 

 INGREDIENTES: 

o 01 alface americana 
o 02 cenouras raladas 
o 01 beterraba ralada 
o 01 tomate  
o 01 cebola cortada em rodelas ou picada  ( opcional) 
o  Azeite de oliva 

 

 

MODO DE PREPARO: 

Lave bem todos os ingredientes 

Rasgue as folhas da alface para que fiquem menores. Rale as 
cenouras e a beterraba. O tomate, após estar sem semente, deve 
ser picado. A cebola pode ser cortada em pedacinhos ou em 
rodelas, como preferir. Juntar tudo em uma bacia. Regar com um 
fio de azeite de oliva. 
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SALADA MISTA 
 
 INGREDIENTES: 
 Repolho, maça, abacaxi, tirinhas de alface pra enfeitar; 
 
 MODO DE PREPARO 
Lave bem todos os ingredientes, corte a alface em tirinhas, o 
pepino e o tomate em cubos. No fundo de um prato coloque 
a alface em tiras o pepino e o tomate. 
Jogue um pouco de coentro em cima. 

 

 

CUIDADOS BÁSICOS: 

• Lavar bem os alimentos 

• Manter tudo sempre bem limpo 
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Hoje vamos aprender que podemos comer e nos divertir 
ao mesmo tempo, faça de sua refeição uma coisa 
prazerosa e divertida... você vai ver o quanto é bom 
comer de forma saudável! 

 

 
SALADA BRANCA DE FRUTAS . 

  

INGREDIENTES: 

o Bananas 
o Maças 
o Abacaxi 
oUva para enfeitar 

MODO DE PREPARO: 

Lave bem todos os ingredientes,  

descasque as bananas e o abacaxi. 

Corte todos os ingredientes em cubos. 

Junte tudo em uma bacia, enfeite com uva 

 e agora é só comer! 
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SALADA  COLORIDA 

  

INGREDIENTES: 

o Melancia 
o Laranja 
o Banana 
o Maça 

  

 MODO DE PREPARO: 

Lave bem todos os ingredientes, descasque as bananas  e a 
laranja Corte a melancia em fatias, separe ½ laranja, corte todos 
os ingredientes em cubos. Junte tudo em uma bacia. Esprema a 
laranja e bom apetite! 

 

SALADA DE ALFACE  

  

 

 

 

 

 

CUIDADOS BÁSICOS: 

• Lavar bem os alimentos; 

• Manter tudo sempre bem limpo; 
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SALADA COM MEL 

  

INGREDIENTES: 

o Tangerina 
o Melancia 
o Manga 
o Mel  (opcional ) 

  

MODO DE PREPARO: 

Lave bem todos os ingredientes, descasque as tangerina e as 
mangas, corte a melancia em fatias. Todos os ingredientes 
devem  ficar em cubos. Junte tudo em uma bacia, acrescentar 
o mel a gosto. 

. 
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