ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Ensino
Gerência de Alimentação Escolar

Resultado do mapeamento de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) nas
escolas

Solicitou-se às equipes gestoras das Unidades de Ensino (UEs) que pertencem às
Coordenadorias Regionais de Educação, que respondessem a um questionário relacionado às
ações realizadas na unidade na perspectiva da EAN. Todos foram lidos pela técnica pedagógica
da GEALI e respondidos com um parecer às unidades de ensino, com o intuito de valorizar e
incentivar as práticas de EAN no âmbito escolar. O objetivo foi realizar um mapeamento para
que assim, SED/DIEN/GEALI possa promover formações, programas e projetos que
incentivem e ampliem as ações realizadas nas Unidades de Ensino. Salienta-se que uma dessas
ações já foi concretizada, a partir do envio de sementes de hortaliças às 36 Coordenadorias,
parceria essa firmada com a Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, com o
intento de atender aos relatos descritos nos questionários de EAN, enviados à GEALI pelas
unidades de ensino.
Das 1267 escolas estaduais, obteve-se o retorno de 609 delas até a presente data, totalizando
um alcance de 48,06% de escolas que descreveram quais têm sido as ações de EAN
contempladas no Currículo Escolar do Território Catarinense que estão acontecendo no espaço
educacional. Ficou constatado que diversas atividades práticas interdisciplinares acontecem
nessa perspectiva, tais como: palestras com nutricionistas; projeto de horta pedagógica (vertical
e horizontal); projeto de compostagemcom reaproveitamentodos resíduos orgânicos gerados no
ambiente escolar para produção de adubo; práticas pedagógicas que envolvem o incentivo à
alimentação saudável, higiene dos alimentos e das mãos; não desperdício e reaproveitamento
dos alimentos; valor nutricional contido nos alimentos oferecidos na alimentação escolar;
importância da ingestão variada de nutrientes; preservação do meio ambiente; separação e
destinação correta de outros resíduos (plástico, papel, vidro, metal, óleo); valorização da cultura
local, entre outros. Merece destaque as parcerias com universidades, cooperativas, associações,
projetos, ONGs, voluntários da comunidade escolar e catadores de resíduos sólidos que
colaboram com as unidades de ensino, possibilitando que as ações aconteçam de maneira
efetiva.
Ressalta-se que, em função da pandemia e das medidas adotadas na implantação do
PLANCON, algumas unidades de ensino não desenvolveram atividades de EAN em 2021,
evitando o compartilhamento de materiais, a aglomeração de pessoas e priorizando promover
as atividades pedagógicas dentro dos espaços permitidos pelo Plano de Contingência que foi
elaborado pelas mesmas. No entanto, destaca-se que relataram a intenção de retomá-las no
segundo semestre/2021, conforme descrito nos questionários que foram respondidos. Diante do
exposto, segue abaixo o detalhamento dos resultados obtidos a partir dos dados coletados no
mapeamento de EAN, nas unidades escolares do Estado de Santa Catarina.

METODOLOGIA
O questionário foi elaborado pela SED/DIEN/GEALI e remetido como anexo ao
ofício/268, via e-mail para as 36 Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) do Estado de
Santa Catarina, no dia 07/07/2021. No corpo do e-mail foi orientado que a CRE fizesse o
repasse do questionário para as escolas que estão sob sua responsabilidade. As perguntas que
compunham o questionário foram:
a) Quais ações de EAN são desenvolvidas em sua Unidade Escolar? Quem as executa?
b) Existe algum projeto de Horta Pedagógica instituído?
c) A escola desenvolve alguma atividade ou ação quanto à separação e/ou reciclagem dos
resíduos (orgânico, metal, plástico, vidro) produzidos no ambiente escolar e/ou na
cozinha da escola? Quais?
As respostas do questionário foram anexadas num arquivo único, identificadas com o nome
da CRE e o nome da Unidade Escolar. Com base nelas, foi elaborada uma planilha contendo
quatro informações para posterior elaboração dos gráficos apresentados na seção de resultados:
a) Realiza atividades de EAN?
Opções de resposta: SIM; NÃO; NÃO INFORMOU.
b) Possui horta?
Opções de resposta: SIM; NÃO; NÃO INFORMOU.
c) Realiza separação dos resíduos produzidos na UE?
Opções de resposta: SIM; NÃO; PARCIALMENTE; NÃO INFORMOU.
d) Realiza destinação correta dos resíduos?
Opções de resposta: SIM; NÃO; PARCIALMENTE; NÃO INFORMOU.
RESULTADOS
Os resultados obtidos estão explicitados nas tabelas e gráficos abaixo:
Tabela 1.UEs com horta instituída.
HORTA INSTITUÍDA
293

SIM

48,1%

NÃO

302

49,6%

NÃO INFORMOU

14

2,3%

Gráfico 1.UEs com horta instituída.
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Tabela 2.UEs que realizam ações de EAN.
REALIZA EAN
521

SIM

84,6%

NÃO

52

7,7%%

NÃO INFORMOU

51

7,7%

Gráfico 2.UEs que realizam ações de EAN.
600
500
400

SIM
NÃO
NÃO INFORMOU

300
200
100
0
1

Tabela 3.UEs que fazem a separação do resíduo.
SEPARA O RESÍDUO
416

SIM

66,3%

NÃO

95

15,4%

PARCIALMENTE

62

8%

NÃO INFORMOU

51

10,2%

Gráfico 3.UEs que fazem a separação do resíduo.
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Tabela 4.UEs que destinam o resíduo corretamente.

SIM

DESTINA O RESÍDUO
248

42%

NÃO

114

16,9%

PARCIALMENTE

68

32,7%

NÃO INFORMOU

194

8,4%

Gráfico 4.UEs que destinam o resíduo corretamente.
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Embora muitas Unidades de Ensino
já tenham implementado as ações de
50
EAN no planejamento pedagógico, ainda
0
há muito a
ser feito. Com a realização
1
deste mapeamento pôde- se ter uma visão
da realidade da EAN nas escolas e,
principalmente, da necessidade de que a Educação Alimentar e Nutricional seja contemplada
no Plano Político Pedagógico de todas as Unidades de Ensino.
A partir disso SED/DIEN/GEALI poderá propor novos programas, formações, firmar
parcerias e incentivar projetos que intensifiquem e ampliem as ações de EAN já realizadas no
âmbito escolar.
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