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

Orientações às Coordenadorias Regionais referentes às ações de EAN nas UEs
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) contemplada no Currículo do Território
Catarinense deve ser garantida no Plano Político Pedagógico das unidades de ensino, contendo
ações interdisciplinares/transdisciplinares que promovam a prática autônoma e voluntária de
hábitos alimentares saudáveis.
Diante das inúmeras possibilidades de realizar atividades na perspectiva da Educação
Alimentar e Nutricional, sugere-se o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, contendo
sequências didáticas que podem ser elaboradas, dinamizando atividades, como por exemplo:
 Confecção de cartazes para uma campanha na escola sobre a importância da
alimentação saudável(baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira);
 Realização de experiências práticas em laboratório ou em outros espaços da escola,
sobre a decomposição do material orgânico;
 Produção de relatórios elaborados pelos(as) alunos(as), a partir das observações e dos
resultados obtidos com as experiências realizadas;
 Elaboração de gráficos e tabelas sobre o tempo de decomposição de cada tipo de
resíduo sólido que é gerado pela unidade de ensino, para posterior análise dos dados
coletados;
 Apresentação de filmes e documentários que envolvam a Educação Alimentare
Nutricional eprodução textual sobre a mensagem trazida pelos mesmos;
 Criação de um jornal da escola, contendo notícias dos trabalhos realizados pelas
turmas dentro da EAN;
 Realização de palestras voltadas à EAN;
 Criação de caderno de receitas saudáveis, que tenham no seu preparo um alimento in
natura (frutas ou legumes ou verduras ou tubérculos), sem adição de gordura trans e
sem o processo de fritura;
 Utilização dos cardápios da alimentação escolar como tema de aula (dando destaque à
importância aos alimentos do prato servido, como seus nutrientes, vitaminas e
minerais. As informações podem ser organizadas em quadros ou tabelasde acordo com
o valor nutricional;
 Contação de histórias que contemplem a alimentação saudável. A partir delas podem
ser feitas releituras orais e escritas, utilizando também recorte e colagem de figuras;
 Arquitetação coletiva dos canteiros da horta pedagógica, através da utilização de
croquis (há possibilidade de se trabalhar figuras geométricas, formas, noção de
perspectiva, sistema de medidas e outros);
 Confecção de maquete sobre a área da horta pedagógica, representando o espaço eas
hortaliças que podem ou sãocultivadaspela unidade de ensino;
 Elaboração de listas contendo os nomes das hortaliças cultivadas na horta pedagógica
(é possível trabalhar a ordem alfabética, separação silábica, construção de jogo da
memória);
 Criação de história em quadrinhos ou peça teatral sobre a importância dos microorganismos na produção do adubo gerado através do processo de compostagem;



Realização de pesquisas bibliográficas para ampliar os conhecimentos; tendo a
alimentação como tema em destaque, podendo culminar numa apresentação através de
seminário sobre os aprendizados obtidos;
 Utilização das hortaliças colhidas na horta pedagógica como ingredientes para preparo
de receitas nutritivas(respeitando as diretrizes do PNAE) em conjunto com os
educandos(as);
 Elaboração coletiva do calendário agrícola sobre a sazonalidade dos alimentos;
 Desafio para desenvolvimento de receita culinária;
 Dinâmicas de grupo para o conhecimento de nutrição acerca dos ingredientes e
alimentos da alimentação escolar;
 Pesquisa sobre a importância da Agricultura Familiar local, quais alimentos in natura
são produzidos e onde podem ser encontrados;
 Promoção de saídas de estudos a estabelecimentos comerciais próximos à unidade de
ensino (feiras, supermercados), com o objetivo de realizar pesquisa de preços para a
montagem de quadros comparativos, tendo como foco adistinção dos valores
monetários encontrados e a implicação dos mesmos na economia familiar.
Essaatividade pode ainda repercutir num estudo sobre a origem dos alimentos
vendidos nesses espaços comerciais, o prazo de validade e acomposição dos alimentos
industrializados (ingredientes e informação nutricionalconstantes nas embalagens).
Destaca-se que as atividades elencadas são possibilidades pedagógicas que poderão ser
desenvolvidas nas escolas; no entanto, cada uma delas está inserida num determinado
contexto. Por conseguinte, é fundamental ter clareza do que, quando, como, por que, para
que e onde a Educação Alimentar e Nutricional se fará presente nos planejamentos de
ensino dos professores(as).
Em concomitância, é imprescindível destacar que vários ambientes da escola podem ser
considerados pedagógicos na perspectiva do trabalho com a EAN. A horta é um desses espaços
dinâmicos, “um laboratório a céu aberto”. Ela pode começar dentro da sala de aula com uma
experiência de mini composteira em garrafa pet, com o plantio em caixas de leite ou de ovos
utilizadas como sementeiras. Pode ainda ter o envolvimento de pessoas da comunidade escolar,
aproveitando os vários saberes que estão agregados a elas: educandos, merendeiras, familiares,
professores, nutricionista, equipe gestora, demais funcionários e outros parceiros. Ao agrupar
mais envolvidos, o projeto trabalha com a potência coletiva e o alcance dos benefícios que ela
traz, pode ultrapassar os muros escolares, dando movimentos a outras ações em prol da
promoção da saúde por intermédio da Educação Alimentar e Nutricional.
Sendo assim, a horta pedagógica existe como estratégia de educar para a escolha da
alimentação saudável com base em alimentos in natura e menos processados, que respeitam o
meio ambiente e a qualidade de vida. Não importa se as hortaliças são maiores e mais belas;
importa sim, que o(a) educando(a) saiba o aspecto relevante dessa hortaliça em sua alimentação
e do papel dele(a) como cidadão(ã) no mundo, dos cuidados com o outro e com o Planeta. O
produto final não é a colheita propriamente dita do que for cultivado nos canteiros, mas o
processo de discussão, as atividades e os resultados que ele gera no cotidiano escolar,
auxiliando no desenvolvimento de inúmeras aprendizagens e valores, agregado ao incentivo de
implantação de outros projetos que visem à construção de um mundo mais sustentável. Para
isso, é fundamental a horta ser reconhecida como pedagógica onde os educandos(as) são
partícipes e protagonistas de todas as ações.
O objetivo é, então, trazer mais possibilidades de aprendizado, trabalhando na prática o
que é adquirido de conhecimentos em sala de aula ou em outros espaços que compreendem a
unidade de ensino. Ao contrário do que se pode pensar, uma horta não precisa ser grande,
ocupar espaços que, em determinadas situações, a escola não tem. Muitas vezes pequenas
experiências fazem os professores compreenderem que é possível, mesmo num espaço

pequeno, estabelecer grandes ações pedagógicas com significados diversos, potencializando
essas vivências nesse universo de conhecimentos que a horta possibilita.
Então, onde começar uma horta? As oportunidades são inúmeras: em garrafas pet, baldes,
caixotes de madeira, latas, canos, no chão. Ela pode ser vertical ou horizontal, suspensa ou não;
tudo vai depender do que for factível utilizar de espaços disponíveis na escola e que sejam
propícios ao plantio (que apanhe sol ou tenha claridade, conforme o que for cultivado). Os(as)
educandos(as)são convidados a participar de todo o processo como protagonistas, partícipes
dessas possibilidades de aprendizado, realizando as ações de:
 Arquitetura dos canteiros;
 Realização de regas diárias;
 Cultivo de sementeiras;
 Preparo da terra;
 Plantio de hortaliças;
 Colheitas;
 Montagem, abastecimento, manejo de composteira e minhocário, entre outras
atividades possíveis.
Para a instituição de ações de EAN no âmbito escolar, segue quadro-síntese contendo
questões importantes que devem ser levadas em consideração na elaboração de projetos na
unidade de ensino conforme ANEXO.
Relacionado a esse quadro-síntese (VER ANEXO), a pergunta problema poderá desencadear
várias sequências didáticas interdisciplinares/transdisciplinares. Abaixo, exemplificamos:
Pergunta Problema:
Quais são as relações de interdependência entre a matéria orgânica e a produção de hortaliças?
Matemática:
A partir da observação dos canteiros, é possível trabalhar: proporção de composto necessário
para adubar a terra,noção de área, relação entre medida linear e dimensional, forma geométrica.
Língua Portuguesa:
Produção de um relatório da atividade na horta,elaboração de paródia com o tema ou teatro de
cordel, elaboração de textos sobre produção orgânica.
Ciência:
A utilização de garrafas pet para construção dos canteiros. O que isso representa para o meio
ambiente? Diferença entre reciclagem e reaproveitamento. Num município, o que é mais
viável: a reciclagem ou o reaproveitamento das garrafas pets? O que são e como utilizar os
fertilizantes orgânicos? Como acontece atransformação da matéria orgânica pelos microorganismosno processo de compostagem?
Geografia:
A questão da erosão e assoreamento. Poluição das águas e solos. Opreparodo solo para o
plantio. Estudo da água e sua relação com a produção agrícola.
História:
Hábito alimentar, mudança de cultura, revolução industrial.

Arte:
Estudo das cores, texturas e dos formatos dos alimentos; produção de tinta natural para
utilização em pinturas; leituras e releituras biográficas de artistas plásticos que utilizam os
alimentos como tema de suas obras; elaboração de plaquetas de identificação das hortaliças
cultivadas nos canteirosda escola.
Como é possível constatar, a EAN pode transitar em todos os componentes curriculares e
nos anos que compõem a Educação Básica.
Sugestão de estrutura para a elaboração do Projeto de Educação Alimentar Nutricional
1 - Capa
- Título;
-Especificações (Escola, professores, turmas).
2- Pergunta problema
- Irá responder “o quê” se deseja resolver realizando o projeto;
3-Justificativa
- Definição e contextualização do tema/título;
- Irá responder o porquê de se realizaro projeto;
- Pontos sobre o tema (importância, abrangência, impactos, entre outros);
- Ações que poderiam ser tomadas para amenizar o problema;
- Como surgiu a ideia de trabalhar com esse tema;
- As evidências da origem do problema;
-As evidências de viabilização de realização do projeto.
4-Objetivos
- Conceituais (o que se espera com o desenvolvimento do Projeto);
- Atitudinais (que novas atitudes são esperadas dos educandos).
5-Metodologia
- Descrição de quem vai fazer parte do projeto;
- Quais componentes curriculares serão contemplados;
- Como e quando as ações vão ocorrer no desenvolvimento do Projeto.
6-Avaliação
- O que será observado/levado em consideração no decorrer do processo de aquisição dos
conhecimentos propostos.
7- Bibliografia
- Fonte de pesquisa que servirá de referencial/embasamentoteórico na construção do projeto.
Reitera-se que a temática que envolve a Educação Alimentar Nutricional precisa ser
abordada durante todo o ano. É nessa perspectiva que diz-se que o trabalho em EAN tem que
ser permanente e contínuo. O intuito é que através da consciência de todo esse processo que a
envolve,
resulte, entre tantos aspectos, em escolhas autônomas alimentares, de autocuidado e
preservação ambiental considerando a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
para a alimentação saudável e sustentável.
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