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RESUMO 

 
 

A alimentação é uma necessidade básica de todo o ser humano, pois está diretamente 
ligada a saúde e a qualidade de vida, principalmente, das crianças. Por isso, torna-se 
importante que as pessoas compreendam que alimentar-se de forma saudável traz 
benefícios à saúde. Neste sentido o presente trabalho buscou verificar como se dá a 
abordagem da Educação alimentar segundo a Base Nacional Comum Curricular e o 
Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil, documentos estes que norteiam 
as metodologias didáticas acerca do referido tema e sua significância,  além de contar 
com as contribuições de autores que reforçam a importância da relação família e 
escola no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Para tanto, utilizou-se 
pesquisa documental e bibliográfica de caráter qualitativo a partir de observação direta 
extensiva dos documentos e de referências bibliográficas. Como instrumentos de 
pesquisa foi utilizado quadro e ficha onde foram anotadas as informações pertinentes 
a temática para posterior análise descritiva. Portanto, os resultados da pesquisa 
acerca dos documentos oficiais mostraram-se superficiais em relação ao tema 
Educação Alimentar na Educação Infantil, pois não é dada a devida relevância a esse 
tema de grande importância. Dessa forma, nos leva a refletir sobre a finalidade desses 
documentos no meio educacional a respeito das metodologias didáticas a serem 
desenvolvidas na primeira etapa da Educação Básica. No entanto, o aporte 
bibliográfico a respeito do tema referentes à família, à escola e famílias e à escola 
desenvolvidas mostraram-se enriquecedoras, repletas de contribuições e 
metodologias didáticas a serem incentivas e aplicadas no meio educacional a respeito 
do desenvolvimento da Educação Alimentar na Educação Infantil.   

 

 

Palavras-chave: Educação Alimentar. Documentos oficiais. Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Food is a basic need for every human being, as it is directly connected to health and 
quality of life, especially for children. Therefore, it is important for people to understand 
that eating healthily brings benefits to health. For that matter, the present study sought 
to verify how the food education approach takes place according to the Common Base 
National Curriculum and Gaucho Curriculum Reference of Early Childhood Education 
in these official documents, which guide the didactic methodologies on the referred 
theme and its significance, in addition to the contributions of authors who reinforce the 
importance of the family and school relationship in the development of healthy eating 
habits. For that, qualitative documentary and bibliographic research were used based 
on extensive direct observation of documents and bibliographic references. As 
research instruments, a table and form were used where the relevant information was 
recorded for further descriptive analysis. Therefore, the results of the research about 
the official documents were superficial in relation of the of the theme Food Education 
in Early Childhood Education, as the topic of great importance. Thus, is not given due 
relevance, which leads us to reflect on the relevance of these documents in the 
educational environment about didactic methodologies to be developed in the first 
stage of Basic Education. However, the bibliographic contribution on the theme related 
to the family, the school and developed families and school proved to be enriching, full 
of contributions and didactic methodologies to be encouraged and applied in the 
educational environment regarding the development of food education in Early 
Childhood Education. 

 

 

Keywords: Food Education, Official Documents, Early Childhood Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Educação Alimentar é um tema de singular importância em todas as fases da 

vida, principalmente na infância, visto que nessa fase o organismo encontra-se em 

desenvolvimento, pois é através da alimentação que o corpo absorve todos os 

nutrientes necessários para a manutenção e bem-estar. Por isso, torna-se 

fundamental que essa temática seja abordada desde a Educação Infantil para que as 

crianças adquiram hábitos alimentares saudáveis.  

De acordo com o site da Organização Mundial da Saúde (OMS) (2020), uma 

alimentação saudável vai além do ato de comer bem, pois requer uma série de 

cuidados no manuseio dos alimentos, bem como na higienização, no preparo e no seu 

armazenamento. Sendo assim, para manter o corpo sadio é necessário estabelecer 

uma alimentação regrada, equilibrada, que atenda às necessidades do corpo 

viabilizando com a prática de atividades físicas e a ingestão de água. Ser saudável 

exige disciplina e bom senso para diferenciar o que é conveniente ao bem-estar, 

levando em consideração o tipo de alimento ingerido durante a alimentação. 

É na faixa etária de 2 a 7 anos que os hábitos alimentares das crianças sofrem 

intensas influências de hábitos dos familiares, pois é o primeiro espaço, ambiente em 

que o indivíduo adquire e desenvolve suas preferências alimentares em decorrência 

da observação e imitação das escolhas alimentares dos familiares, uns saudáveis 

outros nem tanto.  

Dessa forma, a família é a primeira e a mais importante mediadora da criança 

com a sociedade, pois sua contribuição no processo de desenvolvimento é 

indispensável, sendo que nas ações simples do cotidiano, como no processo 

alimentar às mais complexas, pois, contribui fisicamente (disponibilizando o alimento), 

psicologicamente (incentivando) e socialmente (de acordo com o ambiente familiar e 

a sociedade) com o amadurecimento da criança.  

A Educação Alimentar na infância, quando incentivada pelas instituições de 

ensino, torna-se uma das principais formas de promoção à saúde. Sendo um 

importante espaço que estimula e incentiva a autonomia, o exercício dos direitos e 

deveres, as orientações das condições de saúde e qualidade de vida e a formação 

dos indivíduos. 

Neste sentido, a escola é uma ilustre colaboradora no processo de boas 

práticas alimentares, sobretudo no planejamento do professor, que por sua vez, pode 
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estimular cada vez mais os alunos a terem hábitos alimentares saudáveis através de 

dinâmicas, jogos e atividades de aula.  

Além disso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um 

relevante cooperador neste processo, pois é um programa de assistência financeira 

suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição diária aos alunos 

beneficiários, atingindo, principalmente, alunos em vulnerabilidade social, que muitas 

vezes contam apenas com o alimento ofertado pela escola para o seu bem-estar. 

De acordo com a resolução nº 6, de 8 de maio de 2020, este programa tem 

como objetivo contribuir com o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, 

assim como a aprendizagem, com o rendimento escolar e com a formação de práticas 

alimentares saudáveis dos alunos, onde, por meio de ações educativas acerca da 

educação alimentar, nutricional e da oferta de refeições venham a enriquecer os 

conhecimentos dos alunos, incentivando as boas práticas alimentares.   

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

(BRASIL, 2020), o PNAE foi instituído com o intuito de oferecer uma alimentação 

saudável e adequada, utilizando alimentos variados e seguros, que respeitem a 

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o 

crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar.  

Diante disso, torna-se importante estimular as crianças desde cedo a ingerir 

alimentos saudáveis como: verduras, legumes, frutas e alimentos que contribuam com 

seu crescimento e saúde, evitando doenças como diabetes, hipertensão, entre outras. 

Sendo assim, é relevante formar adultos conscientes sobre uma alimentação saudável 

para prevenir de futuras doenças.  

Os documentos Oficiais, Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

Referencial Curricular Gaúcho: Educação Infantil (RCG: EI), são documentos 

norteadores de procedimentos e conteúdos essenciais a serem desenvolvidos na 

Educação Básica.  A BNCC tem como uma de suas finalidades promover a equidade 

educacional em todo o território brasileiro. Já o RCG: EI, desenvolvido a fim de 

contribuir com a BNCC, vem com propostas e métodos estipulados pelos Educadores 

do estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de estabelecer peculiaridades 

pertencentes do território gaúcho para serem desenvolvidas em sala de aula, 

garantindo o direito à educação aos alunos e, também, respeitando a cultura do 

estado. 
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Tendo em vista que a alimentação na Educação Infantil é importante, bem 

como o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis nessa etapa de ensino, 

desta forma pergunta-se: Qual a abordagem do tema “Educação Alimentar” na Base 

Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular Gaúcho na etapa da Educação 

Infantil? 

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral verificar qual é a abordagem 

do tema Educação Alimentar segundo a Base Nacional Comum Curricular e o 

Referencial Curricular Gaúcho: Educação Infantil na primeira etapa da Educação 

Básica, assim como a influência da família e da escola nos hábitos alimentares das 

crianças, tendo como objetivos específicos: estudar os documentos oficiais que 

normatizam a Educação Infantil; Identificar aspectos que particularizam hábitos 

alimentares saudáveis na etapa da Educação Infantil; Verificar a influência da família 

e da escola no desenvolvimento dos  hábitos alimentares das crianças. 

Desta forma, serão apresentados os resultados da pesquisa a partir de uma 

observação direta extensiva dos documentos e de referências bibliográficas sobre a 

temática.  Sendo assim, os resultados foram dispostos em um quadro e ficha de 

observações, buscando evidenciar a relevância em trabalhar a Educação Alimentar 

na Educação Infantil, visando a notoriedade das crianças em adquirir hábitos 

alimentares saudáveis e o bem-estar. Além disso, ressaltando a importância do 

trabalho a ser desenvolvido pelos docentes com essa temática, norteados pelos 

documentos referentes, sendo ela fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem no ambiente escolar.   

Esta pesquisa se justifica pela sua importância em verificar como a temática 

Educação Alimentar é descrita na BNCC e no RCG: EI na primeira etapa da Educação 

Básica, uma vez que observa-se que ao trabalhar esse tema com crianças pequenas, 

as mesmas começam a desenvolver hábitos alimentares saudáveis desde cedo. Além 

disso, os resultados obtidos através dessa pesquisa poderão ajudar os professores 

da Educação Infantil no desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, bem como 

compreender a relação família e escola nesse processo.  

Mediante a isso, é apresentado no segundo capítulo o embasamento teórico 

que deu origem ao desenvolvimento deste trabalho. No terceiro capítulo é destacada 

a metodologia desenvolvida para a efetivação do mesmo, a seguir no quarto capítulo 

são apresentados os resultados e discussões acerca da pesquisa realizada, e, por 
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fim, no quinto capítulo é exposta uma breve conclusão sobre o desenvolvimento, 

aplicabilidade, efetivação e relevância deste trabalho para o meio educacional.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo é apresentado o referencial que embasou teoricamente este 

estudo. Primeiramente é apresentado tópico sobre Educação Infantil. Em seguida, no 

segundo subcapítulo aspectos da alimentação saudável na Educação Infantil, em 

conseguinte no terceiro subcapitulo abordará os documentos oficiais: BNCC E RCG: 

EI e, por fim, a família e a escola: aprendendo sobre alimentação.  

 

2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL: Breve apresentação  

  

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, garantida pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96 onde estabelece na seção II 

da Educação Infantil; 

 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade;  
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade 
(BRASIL, 1996, p. 26).  

 

É através de uma educação integrada, em que as crianças menores de 5 anos 

passam a ter um ambiente direcionado a elas, a qual seja dedica a sua formação, bem 

como seu desenvolvimento pessoal, físico e cognitivo.  

Na faixa etária entre os 4 a 5 anos de idade, a criança ingressa na Pré-Escola. 

Nesta fase a criança desenvolve mais a fala, adquire noções sobre regras, 

compartilhamento, compreende que há momentos para realizar cada ação, começa a 

identificar as letras, entre outras habilidades. De acordo com a BNCC, devem ser 

garantidos pela escola e comunidade os seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças que são: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. “Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, 

organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, 

garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das 

crianças” (BRASIL, 2018, p. 37). 

Mediante a garantia dos direitos das crianças e a diversos métodos de ensino 

existentes, cabe ao educador observar sua turma, identificar suas características, e 
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singularidades, para assim desenvolver um trabalho direcionado, que auxilie no 

progresso de cada aluno, integrante da turma. Os campos de experiências dispostos 

na BNCC são relevantes instrumentos que dispões dos objetivos e desenvolvimento 

a serem seguidos para a estruturação dos planejamentos diários com as turmas de 

Educação Infantil. 

Segundo a BNCC os campos de experiência são: O eu, o outro e o nós; Corpo, 

gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL, 

2018). Campos esses que destacam ações a serem atingidas durante o ensino e 

aprendizagem. 

Mas para realizar todas essas ações, dispostas em lei e em documentos, foram 

adotadas várias estratégias e realizadas metas a fim de contribuir e valorizar a 

educação no Brasil. Dentre estas metas e estratégias dispostas no Plano Nacional de 

Educação (PNE) Lei Nº 13.005/2014 está a Meta 1, e a estratégia 1.16, que se refere 

ao monitoramento da frequência das crianças na primeira etapa da Educação Básica. 

Segundo ela: 

 

1. 16 O Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e dos 
Estados, realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda 
manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de 
planejar e verificar o atendimento (BRASIL, 2014, p. 24). 

 

Cabe destacar que a evasão escolar é algo que preocupa a todos, pois é na 

escola que as crianças passam a adquirir hábitos, autonomia e descobrem mais sobre 

si mesmas e sobre o que as cercam. Além disso, a escola é ambiente em que a criança 

passa a realizar algumas refeições importantes para a sua saúde e crescimento. No 

entanto, quando ocorre a evasão não só a escola perde, mas sobretudo o aluno.  

Visando através do cuidado, carinho, dedicação e educação a equipe escolar 

desempenha ações que contribuem com o “desabrochar” dos alunos, que muitas 

vezes, recebem mais atenção e cuidado dos educadores do que dos familiares, devido 

ao cotidiano atarefado. Essa dedicação aos alunos de Pré-Escola deve ser frequente, 

e, também, realizada com as demais etapas de ensino, para adquirir um ensino de 

qualidade. 
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2.2 ASPECTOS TEÓRICOS DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 

Considerando que as crianças passam boa parte de seu tempo na escola, onde 

aprendem valores e adquirem saberes que permeiam a vida em sociedade, dessa 

forma, é importante abordar diversos temas do cotidiano, pois “a Instituição de Ensino 

(IE) tem um papel socializador, proporcionando o desenvolvimento integral da criança, 

dependendo dos cuidados físicos, afetivos, cognitivos, sociais e emocionais a ela 

dispensados” (CARVALHO, et al., 2002, p. 13). 

Sendo assim, a escola é o ambiente adequado para incentivar a criança a ter 

ética e valores, responsabilidade, consciência sob seus atos desde a Educação 

Infantil. Portanto, torna-se significativo desenvolver conceitos positivos que vão 

colaborar para o seu desenvolvimento integral e saudável. Uma das principais funções 

e deveres do Estado, e, consequentemente da escola, é fornecer alimentação à 

criança durante o turno em que ela permaneça na mesma. Isto é visto como uma das 

principais soluções para reduzir a desnutrição infantil. Como sancionado no Art. 3o, 

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, sendo “A alimentação escolar é direito dos 

alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e incentivada 

com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei” (BRASIL, 2009).  

Conforme aborda Lorena Gonçalves Chaves e Rafaela Ribeiro de Brito:   
     

Quando uma criança chega à escola em jejum, ela pode ficar sonolenta na 
sala de aula e não consegue prestar a atenção nas aulas, consequentemente 
isso prejudicará seu desempenho. Por isso, é importante que todas as 
crianças estejam bem alimentadas durante sua permanência na escola. 
Sendo assim, a alimentação é fundamental para uma educação de qualidade 
e o sucesso de cada estudante (2006, p. 24). 

 

A partir disso, é fundamental conscientizar os alunos sobre os cuidados que se 

devem seguir com a alimentação, desde a higienização das mãos, bem como no 

preparo, manipulação e armazenamento dos alimentos, evitando assim possíveis 

doenças ou contaminações. Dessa forma, torna-se construtivo trabalhar com as 

crianças sobre: o que é ter saúde/ser saudável? Segundo o site Hospital viValle 

(2019), 

 

Uma antiga definição de saúde fazia referência apenas à ausência de 
doenças. Mas, atualmente, compreende-se a saúde como um conjunto de 
ações, hábitos e condições que proporcionam o bem-estar geral do ser 
humano: a qualidade de vida. 
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A criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), após a Segunda Guerra 
Mundial, procurou definir a saúde de forma positiva, incluindo fatores como 
alimentação, exercícios e até mesmo o acesso da população ao sistema de 
saúde, abrindo espaço para uma visão mais ampla do tema. 

 

Ser saudável envolve muitos fatores, mas em especial o fator da alimentação, 

que quando bem realizada proporciona ao indivíduo inúmeros benefícios como: 

disposição, alegria e bem-estar, deixando-o mais ativo durante suas atividades 

cotidianas, seja uma conversa, atividade física ou durante a participação de uma aula. 

 Considerando estes fatores, muitas instituições de ensino buscam 

desenvolverem projetos e oferecerem alimentação saudável nas escolas, “pois, "o 

caminho" para desenvolver a Educação em Saúde consiste em produzir mudanças 

comportamentais de longa duração. A Educação em Saúde é vista como sendo 

responsável por mudanças, mas de uma forma muito seletiva” (GASTALADO, 1997, 

p. 153). 

Portanto, se alimentar corretamente traz muitos benefícios à saúde e ao corpo, 

melhorando o condicionamento físico, resistência e a aparência. Ao saber sobre as 

propriedades e nutrientes que cada alimento contém, o aluno passará a fazer escolhas 

de alimentos de forma correta, os quais contribuirão para o seu desenvolvimento. Isso 

está de acordo com o que Gabriela Viégas (2014) descreve em seu trabalho, que nos 

primeiros anos de vida é essencial uma alimentação qualitativa e quantitativamente 

adequada para o desenvolvimento da criança; a qual forneça energia e nutrientes ao 

organismo, estimulando uma boa aceitação a qualquer alimento tendo um bom 

desenvolvimento e estado de saúde. 

É na escola que as crianças manifestam os modos de como elas se alimentam 

sozinhas, sem o auxílio de um adulto. Assim, a “escola é compreendida como local 

privilegiado para realizar ações educativas” (NASCIMENTO, 2018, p. 13), pois é neste 

ambiente que as crianças começam a formar os seus hábitos alimentares, bem como 

conhecer e experimentar novos alimentos. Segundo Gabriela Viégas: 

 

Sabe-se que a alimentação e a nutrição contribuem para a promoção e 
proteção da saúde, melhorando a qualidade de vida e prevenindo os 
distúrbios nutricionais. Portanto, uma criança bem alimentada é uma criança 
com resistência às doenças, com vontade de estudar e brincar (2014, p. 24). 

 

É importante que as escolas busquem desafiar e a elaborar meios para 

incentivar os alunos a adquirir hábitos alimentares saudáveis, principalmente 
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proporcionando a inclusão e a inserção de novos alimentos em suas refeições, sendo 

estas realizadas no tempo certo, a fim de contribuir e incentivar tais hábitos. Ana Paula 

Siqueira afirma que: 

  

O professor pode através de um planejamento pedagógico incorporar nas 
suas aulas alimentos que ajudam a dar ênfase neste tema que é tão 
importante para seus alunos. Através de histórias e brincadeiras eles 
aprendem a importância dos alimentos (2016, p. 19). 

 

 
As crianças são ótimas assimiladoras e transmissoras de conhecimentos, 

compartilhando-os com seus familiares e influenciando-os a terem bons hábitos 

alimentares a partir do que foi aprendido em sua vivência escolar. A Educação 

Alimentar sendo desenvolvida nas escolas com o apoio de toda a comunidade escolar, 

tende a contribuir com o ensino e aprendizagem da criança com mais 

representatividade, pois acredita-se que: 

 

As escolas, por exercerem um grande poder de sujeição, contribuem para a 
formação da identidade de cada indivíduo. Desta forma, o indivíduo bem 
alimentado, participa de forma mais ativa das atividades escolares, o que 
contribui de forma decisiva na construção de sua identidade. Possibilita que 
esse indivíduo seja ser influenciada pela inserção de alimentos saudável ao 
longo do desenvolvimento discente e essa construção de identidade 
instrumentalizar, assim, o indivíduo a ser questionador (FERREIRA; ALVES; 
MELLO, 2019, p. 93). 

 

Sendo a escola uma importante instituição no processo de formação de hábitos 

e valores para o indivíduo, dessa forma foi instituída a Lei Nº 11.947, de 16 de junho 

de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa 

Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica em seus Art. 2º inciso II: 

 

Art. 2o  São diretrizes da alimentação escolar:  
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional; [...] (BRASIL, 2009, p. 
01). 

 

A criação dessa lei foi uma conquista histórica, pois assegura o direito à 

alimentação durante todo o ano letivo para os alunos da rede pública de ensino, além 

de garantir ações que contribuam com a implementação de hábitos alimentares 
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saudáveis no ambiente escolar. Segundo os autores Rosângela Aparecida Costa, 

Jéssica Leticia Ribeiro e Marcos Roberto Santos; 

 

Dentro da sala de aula o professor procura maneiras para estar 
conscientizando o aluno através de projetos e de formas lúdicas, para que a 
criança compreenda a necessidade de bons hábitos alimentares e a 
importância para sua saúde e seu desenvolvimento em geral, pois a criança 
que se alimenta bem tem um bom desenvolvimento escolar (2019, p. 17). 

 

Ao trabalhar com a alimentação na Educação Infantil, o professor está 

automaticamente colaborando com a aquisição de ações saudáveis para a vida do 

aluno. A partir desses hábitos os alunos passam a se alimentar melhor ingerindo 

menos alimentos gordurosos, doces e alimentos industrializados, passando a trazer 

para sua alimentação mais verduras, legumes, frutas e alimentos que façam bem a 

sua saúde. Pois, 

 

Os benefícios de uma boa alimentação são muitos, sendo o fornecimento da 
disposição e energia para atividades diárias, aumenta a qualidade do sono, 
garante o bom humor, previne o surgimento de doenças, reforça o sistema 
imunológico, ajuda perder peso ou mantê-lo, melhora o sistema digestivo 
permitindo o funcionamento do organismo de forma adequada (COSTA; 
RIBEIRO; SANTOS, 2019, p. 6). 

 

Portanto, torna-se essencial desenvolver metodologias de ensino que 

reafirmem estes benefícios. Promovendo um ensino e aprendizagem satisfatória, em 

que a escola-professor passam a ser disseminadores de práxis e o aluno o agente 

receptor. Além disso, ele passa a ser a razão da pesquisa e da dedicação do ambiente 

educacional, para que, consequentemente este tenha a motivação ao estabelecer 

hábitos dignos e saudáveis. “O comportamento alimentar da criança é influenciado 

por experiências alimentares, e pela observação de pessoas ao seu redor sendo, a 

escola, a comunidade e a família” (COSTA; RIBEIRO; SANTOS, 2019, p. 21). 

A aprendizagem quando assimilada é capaz de alcançar barreiras 

inimagináveis. Quando o indivíduo se sente capaz de desempenhar funções além do 

que está ao seu alcance, ele torna-se capaz de impulsionar diálogos e valorizar o 

saber de todos ao seu redor disseminando ideias e promovendo o bem.  
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2.3 ASPECTOS LEGAIS DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

BNCC e RCG: EI 

 

No Brasil existem documentos importantes que são destinados a diferentes 

segmentos, tais como: saúde, economia, educação, entre outros, que visam nortear 

normas, condutas e metodologias para serem desenvolvidas e seguidas em 

determinadas áreas. Entre esses documentos está a Base Nacional Comum 

Curricular que é destinado à educação brasileira e o documento do Referencial 

Curricular Gaúcho: Educação Infantil também destinado a educação, mas de nível 

regional sendo do estado do Rio Grande do Sul.  

Ambos os documentos exercem grande influência no processo de 

planejamento e organização da educação em todos os níveis de ensino, 

principalmente na etapa da Educação Infantil, a qual é dotada de cuidados de 

finalidades a serem desenvolvidas e valorizadas com as crianças, como por exemplo, 

o tema “Educação Alimentar” que está inserido no campo corpo, gestos e movimentos 

direcionado a crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). Tem como um dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relacionado ao tema: “adotar hábitos 

de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência” (BRASIL, 

2018, p. 45). Contribuindo com o desenvolvimento de ações educativas, as quais 

serão desenvolvidas e aplicadas na Educação Infantil.   

A BNCC está prevista na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases, 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais e no Plano Nacional de Educação. 

 

[...] é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolverão longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 
Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 7, grifo do autor). 

 

Sendo assim um relevante documento repleto de ações que asseguram o 

direito à Educação Básica para todos por igual, visando a aquisição das dez 

competências dispostas na BNCC para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, “articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento 

de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB” (BRASIL, 

2018, p. 9). Dentre as dez competências está a: 
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8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. (BRASIL, 
2018, p, 10). 

 

Sendo assim um excelente reforço na promoção de igualdade e da equidade 

entre todos no que diz respeito ao direito à educação e a qualidade dela, visando 

atender as peculiaridades do aluno. 

O RCG: EI é um documento nato do Rio Grande do Sul, que tem os mesmos 

objetivos e finalidades da BNCC, mas com um aspecto peculiar a destacar, que são 

as características e contexto histórico do próprio Estado.  

 

O destaque deste documento está no reconhecimento da educação 
escolarizada no sentido de Território, sendo este compreendido não apenas 
como espaço, mas como marcas e subjetividades significativas para a 
formação integral dos sujeitos em condição de pertencimento (RIO GRANDE 
DO SUL, 2018, p. 17). 

 

Portanto, além de ser um documento que contribui com novos conhecimentos, 

propostas e metodologia, este oferece subsídios para que as redes e as escolas 

(re)elaborem suas Propostas Curriculares, na busca da qualificação permanente de 

suas práticas e no atendimento aos direitos de aprendizagem, como abordado no 

referido documento.   

 

[...] o documento promove reflexões sobre novas propostas de organização 
dos ambientes, espaços, materiais e práticas pedagógicas dos contextos de 
aprendizagem promovidos nas instituições educativas, além de ser um passo 
importante no processo histórico de integração da Educação Infantil ao 
conjunto da Educação Básica (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 52). 

 

O RCG: EI em consenso com a BNCC, consideram a Pré-Escola como crianças 

pequenas, repletas de direitos e singularidades, que devem ser seguidos. “O currículo 

deve proporcionar explorações, experimentações e descobertas em um espaço de 

vida coletivo, seguro, acolhedor e convidativo, que envolva o brincar e o bem-estar” 

(RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 59). 

Contudo, a BNCC e o RCG: EI são excelentes ferramentas de pesquisa para a 

realização de propostas pedagógicas, além de serem essenciais para a normatização 

da construção, desenvolvimento e aplicação de processos educativos de qualidade, 

garantidos nestes.  
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2.4 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: Aspectos histórico, 

familiar e escolar 

 

O alimento é dotado de carga histórica, onde em cada época adquire 

propriedades e significados próprios. No entanto, com o passar do tempo, esta prática 

alimentar tem sido reafirmada desde os primórdios, devido as suas pinturas rupestres 

e toda a bagagem histórica que foi constituída sobre as novas formas de realizar a 

alimentação e de conseguir o alimento. Pode-se atualmente comprová-las com a 

chegada da Pós-Modernidade, vindo a evidenciar novas transformações e meios de 

adquirir o alimento e de alimentar-se. 

As práticas, hábitos e preferências alimentares são modificadas cada vez mais 

com o passar dos tempos.  Tudo isso constituem as tradições culinárias as quais, 

muitas vezes, fazem com que o indivíduo se considere inserido em um contexto 

sociocultural que lhe outorga uma identidade, reafirmada pela memória gustativa 

(SANTOS, 2005, p. 5). Práticas estas que sofrem mutações a todo instante, mas que 

não deixam de perder a sua relevância, que é fornecer nutrientes essenciais para a 

vida humana.  

Desde o nascimento ao longo do crescimento do ser humano, a alimentação 

sempre esteve presente nos hábitos cotidianos de cada indivíduo, pois necessita-se 

de fontes de energia e nutrientes para sobreviver.  

 

É fundamental os pais se alimentarem juntamente com a criança e que os 
alimentos sejam saudáveis para toda família, fazer as refeições com pouca 
quantidade mais com qualidade sendo bem colorida e variada. Ser exemplo 
para a criança, criar um ambiente saudável, sem forçar a comer, deve-se 
oferecer o alimento e deixar que a mesma tenha a confiança para poder 
comer o que foi oferecido (COSTA; RIBEIRO; SANTOS, 2019, p. 19). 
 
 

O ambiente familiar é o berço dos hábitos alimentares, é nele onde iniciam os 

primeiros e mais importante contato com os alimentos. Quando recém-nascido, a 

alimentação se dá através do leite materno, uma rica fonte necessária para o 

desenvolvimento do indivíduo, produzido pela mãe. Desde então a criança vai 

adquirindo e estabelecendo meios de se alimentar de acordo com o ambiente ao qual 

ela vive. Segundo Viana (2002, p. 611) “A seleção de alimentos tem a ver com as 
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preferências desenvolvidas relacionadas com o prazer associado ao sabor dos 

alimentos, as atitudes aprendidas desde muito cedo na família”.  

Sendo a família, a principal influenciadora das preferências alimentares de cada 

indivíduo, uma vez que ela leva o mesmo a ampliar seu paladar. Além disso, ela é 

referência para as crianças na busca por alimentos que contribuirão com seu 

crescimento e saúde. Portanto: 

 

A família pode envolver a criança nos preparos de sua alimentação e na 
construção de seu próprio prato, disponibilizar um pouco de autonomia para 
que a criança aprenda e passe a tomar gosto por este objetivo, este processo 
sendo divido com a família é muito importante (COSTA; RIBEIRO; SANTOS, 
2019, p. 20). 

 

Afinal, ao envolver as crianças com as atividades domiciliares a família está 

automaticamente estimulando a participar da construção de sua autonomia, não 

restrita apenas a alimentação, mas também desempenhando um importante papel na 

construção da índole e valores da criança para atuar em sociedade.  Como aborda os 

autores em seu trabalho, “a família é o espelho que tudo reflete a criança” (COSTA; 

RIBEIRO; SANTOS, 2019, p. 21). Para os autores: 

 

No ambiente familiar e na escola, a criança deve conhecer e saber sobre os 
alimentos para despertar o desejo do consumo, assim como a mídia 
influencia a escola e a família com a apresentação dos alimentos também 
pode influenciá-los [...] (COSTA; RIBEIRO; SANTOS, 2019, p. 21). 

 

Sendo assim, é imprescindível estabelecer diálogo entre família e escola, 

instituindo dinâmicas de ensino enriquecedoras, capazes de cooperar com o ensino e 

aprendizado das crianças em todos os ambientes, dentre eles sobre a aquisição de 

hábitos alimentares saudáveis.  

Com isso, infere-se que a família tem papel fundamental no que diz respeito a 

orientar as crianças sobre o manuseio do alimento, da higienização, do 

armazenamento, sobre quais alimentos são saudáveis, os que não são tão saudáveis, 

e de como realizar a alimentação, dentre outros. Na escola será dado o seguimento, 

a complementação do que a criança já traz de casa, sendo introduzida para as 

crianças noções mais científicas que proporcionem o seu bem-estar enriquecendo o 

seu aprendizado. Segundo a autora Fernanda Nascimento (2018), 
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Os hábitos alimentares desenvolvidos desde a infância refletem 
decisivamente na adolescência e na vida adulta, sendo fundamental a prática 
alimentar, baseada numa dieta balanceada para o crescimento e 
desenvolvimento saudável, juntamente com a família e professores (2018, p, 
21). 

 

Uma das ações que colaboram muito neste processo de aquisição de hábitos 

alimentares saudáveis é a utilização de recursos didáticos como ferramenta de ensino, 

sendo desenvolvidos planos de aulas interativos, que visem utilizar materiais como: 

caixa de teatro, fantoche, a contação de história sobre o tema, confecção de materiais, 

como de uma horta, realização de receitas, entre outras atividades que proporcionem 

a participação e o envolvimento do aluno. Destacando-se ainda que “é de suma 

importância que a contação não seja apenas uma leitura compartilhada, mas uma 

vivência lúdica” (VIEIRA; SOUZA; JACOB, 2018, p. 29). 

É através de ações interativas que o professor vai conseguir chamar mais a 

atenção do aluno, além de estimular a participação da família neste processo de bons 

hábitos alimentares. Estas ações podem, ainda, auxiliar as crianças em pesquisas 

sobre alimentos, receitas alimentares, etc., auxiliando o professor neste ato educativo. 

“Os pais são os principais responsáveis na construção de hábitos alimentares 

saudáveis que precisa ser iniciada e estimulada no ambiente domiciliar” 

(MENDONÇA; MONTEITO, et al., 2019, p. 89). 

Através do aprender lúdico, o aluno se sente mais instigado sobre o tema, além 

de assimilar melhor o aprendizado, “[...]orientar sobre alimentação saudável por meio 

do lúdico, é importante para despertar o interesse dos educandos sobre o assunto” 

(MENDES, 2019, p. 248). 

Portanto, evidencia-se que é através de metodologias dinâmicas, que o aluno 

aprenderá melhor. Sendo essa a principal ferramenta para se compartilhar 

conhecimentos acerca da alimentação saudável. Pois é através da escola que muitas 

crianças passam a assimilar novas informações, visto que esse é um ambiente repleto 

de significatividade que desperta nelas a curiosidade e, consequentemente, absorve 

conhecimento.  

Contudo, essa efetivação concretiza-se quando a escola conta com o apoio da 

família nessa trajetória, a qual detém de grande influência na vida das crianças, pois 

o conjunto, família e escola, torna-se essencial no processo de aprendizado do 

educando, auxiliando em suas tarefas em casa, frente as suas dúvidas, contribuindo 

assim com a aquisição de novos conhecimentos.  
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3 METODOLOGIA 

 

No presente capítulo é apresentada a metodologia adotada para a realização 

da pesquisa que deu origem a este trabalho. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

  

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica sendo 

de caráter qualitativo. Segundo Antônio Carlos Gil: 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 
autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 
materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 
podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa (2008, p. 
51).  

 

De acordo com Maria de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos (2003, p. 183) 

a pesquisa bibliográfica se trata de um tipo de pesquisa que se utiliza de fontes 

secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 

estudo. 

Diante a isso, a análise de maneira qualitativa é denominada “como uma 

sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, sua categorização, sua 

interpretação e a redação do relatório” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 113), que 

tem por viés selecionar aspectos peculiares referentes ao tema em estudo, analisá-

los e redigi-los, a fim de esclarecer sua efetividade quanto ao estudo realizado. 

 

A partir da leitura e análise dos textos, pode-se observar que a técnica de 
análise de documentos torna-se extremamente relevante em estudos 
longitudinais que tenham como foco a compreensão histórica da estrutura 
sócio-cultural de determinado grupo [...]. 
Desse modo, é imprescindível que os pesquisadores utilizem a técnica de 
triangulação de dados, de fontes ou de técnicas de instrumentos de coleta 
para garantir a confiabilidade das informações geradas pela pesquisa e assim 
apreender de fato a realidade do fato estudado (SILVA, 2014, p. 50). 

 

Portanto, pode-se definir a análise qualitativa como uma metodologia de caráter 

pessoal, cabendo ao pesquisador observar o objeto de pesquisa de acordo com a 
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aquisição de informações. Passando assim, a expor a sua conclusão, apontamentos 

e referências adquiridas durante esse processo. 

Assim, a referida pesquisa, desenvolvida e baseada em documentos legais, 

como BNCC, RCG: EI e referências bibliográficas teve como intuito verificar a 

abordagem da Educação Alimentar nesses documentos e também em publicações 

como artigos e dissertações. 

 

3.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

Foram utilizados como objeto de pesquisa documentos Legais, dentre ele a 

Base Nacional Comum Curricular (2018) e suas versões anteriores (2015 e 2016), o 

Referencial Curricular Gaúcho: Educação Infantil e trabalhos bibliográficos que 

abordam a questão da educação alimentar.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado como instrumento o quadro 

de dados, o qual Maria de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos colocam que o 

quadro é elaborado tendo por base dados secundários, isto é, obtidos de fontes como 

o IBGE e outros, inclusive livros, revistas, etc. Dessa forma, o quadro pode ser a 

transcrição literal desses dados, quando então necessitam indicação da fonte (2003, 

p. 170). 

Também foi utilizada a ficha bibliográfica de dados, onde foi disposta a relação 

de artigos científicos utilizados nesta pesquisa; 

 

[...] a ficha é um instrumento de trabalho imprescindível. Como o investigador 
manipula o material bibliográfico, que em sua maior parte não lhe pertence, 
as fichas permitem: a) identificar as obras; b) conhecer seu conteúdo; c) fazer 
citações; d) analisar o material; e) elaborar críticas. (MARCONI; LAKATOS, 
2003, p. 49) 

 

Para coleta de dados foi elaborado um quadro de coleta de dados, para a BNCC 

e para o RCG: EI, a fim de facilitar o estudo comparativo das versões da BNCC e, 
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também, do RCG: EI. Na sequência, foram realizadas leituras dos artigos e 

elaboradas fichas com os apontamentos do referido tema em cada artigo. 

   

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente o procedimento de coleta de dados deu-se após a leitura 

cuidadosa dos documentos oficiais e as informações foram dispostas em um quadro 

de dados. Posteriormente, foi realizado levantamento bibliográfico de autores que 

descrevem sobre a influência da família nos hábitos alimentares saudáveis das 

crianças. Os dados coletados desses trabalhos foram dispostos em uma ficha 

bibliográfica contendo a ideia principal de cada artigo. 

 Para esse levantamento bibliográfico foram realizadas pesquisas sites de 

artigos científicos, onde foram selecionadas dez publicações. Dessas, duas 

abordavam aspectos referentes à família, cinco à escola e três famílias e à escola.  

 

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados foi realizada a partir de análise qualitativa dos dados do 

referido quadro de dados e ficha bibliografia, sendo realizada uma leitura minuciosa 

dos materiais coletados acerca do tema em estudo. 

Sendo assim, os dados foram descritos a partir de uma extensiva análise e em 

consonância com autores que contribuem com a abordagem do projeto. Dessa forma, 

a descrição dos dados foi dividida em dois subcapítulos em forma de texto, sendo o 

primeiro a respeito dos documentos oficiais. Na sequência, é apresentado o segundo 

subcapítulo traz também em forma discursiva as colocações de autores a respeito da 

Educação Alimentar e o envolvimento da família e da escola neste processo da 

Educação Infantil, suas contribuições, apontamentos e relevância.  

 

3.6 PROCEDIMENTO ÉTICO 
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Considerando a natureza da pesquisa, os procedimentos metodológicos e o 

método de análise de dados escolhida para o desenvolvimento da mesma, e por se 

tratar de uma pesquisa documental e despertar o senso investigativo, este trabalho 

não precisou ser submetido a avaliação do conselho de ética da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 

Diante disso, a pesquisa não apresenta riscos. Os dados levantados através 

desta pesquisa contribuirão para a aquisição de novos conhecimentos e para 

estabelecer um diagnóstico sobre a eficiência ou possível ineficiência dos documentos 

a respeito da abordagem da Educação Alimentar e subsídios para serem 

desenvolvidas na escola, possibilitando a discussão sobre a construção de uma 

alimentação saudável desde a Educação Infantil. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos por 

meio da análise e levantamentos de dados dos seguintes documentos: Base Nacional 

Comum Curricular e suas versões e o Referencial Curricular Gaúcho: Educação 

Infantil de 2018, bem como análise bibliográfica de autores que abordam a influência 

da família e da escola no desenvolvimento de hábitos alimentares das crianças.  

 

4. 1 ANÁLISE DA TEMÁTICA EDUCAÇÃO ALIMENTAR NOS DOCUMENTOS 

OFICIAIS  

 

Desde a implementação definitiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

em 2018 e do Referencial Curricular Gaúcho: Educação Infantil (RCG: EI) em 2018 

muitas questões começaram a serem debatidas e alteradas. Questões essas que 

continuam a gerar grande repercussão na atualidade entre inúmeros educadores no 

país. 

Dentre os temas presentes nesses documentos destacam-se a alimentação e 

os hábitos alimentares saudáveis na Educação Infantil. Sendo assim, optou-se por 

estudar a presente temática nos referidos documentos com o propósito de analisar a 

sua abordagem nas versões da BNCC de 2015, 2016 e 2018 e no RCG: EI 2018, com 

o viés de identificar aplicabilidade desse tema.  

Para tanto, foram elencados alguns pontos a serem analisados nos 

documentos em estudo, tais como: Caracterização do objeto de pesquisa; Níveis de 

ensino; Objetivo do documento; Conceito de igualdade e equidade; Descrição da 

etapa de ensino pesquisada; A denominação dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento na Educação Infantil; Denominação dos campos de experiências; 

Número de vezes em que a palavra alimentação aparece; O campo de experiência 

que melhor apresenta a concepção de hábitos saudáveis; Abordagem sobre 

alimentação na Educação Infantil e a síntese da aprendizagem referente a 

alimentação, que estão dispostos em um quadro (apêndice A), onde se obteve 

importantes resultados.  

A BNCC é um documento que é elaborado por órgão federal, o MEC, no qual 

traz as orientações acerca da Educação Básica nos três níveis que são: Educação 
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Infantil, Ensino fundamental e Ensino Médio. Já o RCG: EI é um documento estadual, 

pertencente apenas ao Estado do Rio Grande do Sul em nível de Educação Infantil.  

Dessa forma, analisou-se os objetivos dos referidos documentos e pode-se constatar 

que os mesmos estão interligados, mas cada um com o seu propósito.  

A versão da BNCC de 2015 coloca que: O objetivo da BNCC é “sinalizar 

percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo da Educação 

Básica, capazes de garantir, aos sujeitos da mesma como parte do seu direito à 

educação” (BRASIL, p. 7). A versão de 2016 tem como objetivo orientar os sistemas 

na elaboração de suas propostas curriculares, e tem como fundamento o direito à 

aprendizagem e ao desenvolvimento, em conformidade com o que preceituam o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e a Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

(BRASIL, 2016, p. 24). 

Já a versão de 2018 tem como objetivo definir um conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica, proporcionando aos alunos 

seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, estando estes em conformidade 

com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2018, p. 7).  

Sendo assim, essa é a versão que melhor expõe a sua efetividade, tornando-

se esse documento vigente em todo o território nacional. O que pode ser comprovada 

pelos autores Circe Mara Marques, Ludimar Pegoraro e Ezequiel Silva, onde colocam 

que: 

 

A implementação da BNCC requer que se considere uma multiplicidade de 
fatores que merecem destaque na agenda do Estado: exige investimentos na 
formação de professores, na construção de novas escolas, na qualidade dos 
espaços e dos materiais. Fazer políticas públicas não é “ou isto ou aquilo” a 
exemplo de uma operação “tapa-buracos” (2019, p. 275).  

 

Mediante a colocação dos autores acima, observa-se que a implementação da 

BNCC não se restringe apenas ao documento e suas atribuições, pois para ser 

realmente efetivadas as normativas que esse traz, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações que auxiliem nesse processo, seja na adequação do 

ambiente de ensino à oferta de curso de formação continuada para a qualificação dos 

educadores.  

Já o RCG: EI promove reflexões sobre as novas propostas de organização dos 

ambientes, espaços, materiais e práticas pedagógicas dos contextos de 
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aprendizagem promovidos nas instituições educativas. Além disso, considera ser um 

passo importante no processo histórico de integração da Educação Infantil ao conjunto 

da Educação Básica (2018, p. 52) sobretudo no Rio Grande do Sul, sendo esse, o 

principal foco do documento.  

De acordo com Priscila Luana Stamboroski (2019), além de destacar a prática 

de como fazer, o RCG também traz como essencial o papel do docente sensível, 

articulado e atuante como mediador das aprendizagens, construindo um percurso 

intencional, pautado em tempos, espaço e materiais que possibilitem experiências. 

Portanto, um professor mais qualificado e preparado para atuar em sala de aula, faz 

com que seu trabalho se torne essencial para auxiliar o aluno, sendo esse 

desenvolvido no respeito, na valorização, no conhecimento, garantindo assim a 

efetivação dos direitos das crianças.  

Outro aspecto que pode ser destacado no desenvolvimento desta etapa da 

pesquisa, foi o enfoque em que a BNCC de 2018 atribuiu ao conceito de igualdade e 

equidade. Nas versões anteriores da BNCC (2015 e 2016), os termos igualdade e 

equidade eram trazidos como complemento em outros tópicos, como quando os 

documentos se referiam a Educação Especial, profissional de apoio, direitos 

humanos, a cultura indígena e africana e a áreas do conhecimento. No entanto, na 

versão da BNCC de 2018, estes conceitos ganharam destaque e estão descritos em 

um único tópico. Assim, o conceito de igualdade segundo esse documento deve valer 

também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de 

Educação Básica, onde, o direito de aprender se concretiza.  

Quanto ao conceito de equidade é de que este se faça valer nos sistemas e 

redes de ensino e as instituições escolares, ao qual, deve se planejar com um claro 

foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes 

são diferentes (BRASIL, p. 15). No RCG: EI a situação encontrada não foi diferente 

das versões anteriores da BNCC.  

Em relação a etapa de ensino pesquisada, a Educação Infantil, a mesma 

encontra-se descrita de forma semelhante tanto nas versões da BNCC quanto no 

RCG: EI. No entanto na última versão da BNCC encontra-se mais completa e 

descreve melhor a etapa de ensino. Assim encontra-se descrita: 

 
Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o 
fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola 
significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus 
vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de 
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socialização estruturada. Nas últimas décadas, vem se consolidando, na 
Educação Infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o 
cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as 
creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos 
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua 
comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo 
de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 
maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se trata 
da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 
aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como 
a socialização, a autonomia e a comunicação (BRASIL, 2018, p. 34). 

 

Mas, diante do que vem sendo discutido, os autores Ivone Garcia Barbosa, 

Telma Aparecida Teles Martins Silveira e Marcos Antônio Soares descrevem que: 

 

Ao tratar os conhecimentos, as habilidades e as necessidades de um modo 
segmentado, a BNCC da Educação Infantil se aproxima de uma espécie de 
seriação e hierarquização dos conteúdos e atividades a serem propostos no 
trabalho docente com as crianças. Do modo como se apresenta, a ideia de 
currículo reforça a ideia de currículo como “conjunto de práticas” ou, ainda, 
como rol de atividades sequenciais, pelas quais se procederá à avaliação dos 
níveis de desenvolvimento infantil (2019, p. 86, grifo do autor).  

 

Portanto, a implementação da BNCC na Educação Infantil é vista com uma 

regulação das ações das crianças, tornando-se um ensino segmentado, 

curricularmente hierarquizado, como colocado pelos autores. Mas que é bem-vindo 

ao meio educacional, tornando-se um estímulo para que os professores possam 

desenvolver um plano de ensino, bem estruturado e direcionado. 

A descrição da etapa de ensino em estudo no Referencial Curricular Gaúcho 

deriva do documento nacional (BNCC), assim como está em diálogo e consonância 

com os conceitos, princípios e finalidades expressas nas Diretrizes Curriculares para 

a Educação Infantil (DCNEI”s, 2009). Essa etapa é descrita pelo RCG: EI, não dando 

a sua visão e apontamentos acerca deste nível, ficando restrita à sua descrição a 

última versão da BNCC (2018).  

Quanto à denominação dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na 

Educação Infantil também não há muita variação, sendo atribuída as mesmas em 

todos os documentos analisados que são: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, 

Expressar, Conhecer-se. Apenas na primeira versão da BNCC, a de 2015 que 

denomina a palavra “Comunicar” como um dos direitos, em vez de “Expressar”, que é 

a denominação que vem a ser adotada nos documentos seguintes.  
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Nesse sentido, nos parece bastante claro que a BNCC não pretende 
universalizar uma proposta curricular fechada, mas garantir aos estudantes 
os direitos igualitários de aprendizagem em um país com tantas diferenças 
sociais e econômicas (MARQUES; PEGORARO; SILVA, 2019, p. 273).  

 

Portanto, a implementação desses direitos é essencial para garantir o 

desenvolvimento de ações que exaltem e reforcem um planejamento conciso, seguro 

e viável, proporcionando à criança um ensino e cuidado de qualidade.   

Outro aspecto observado é a denominação dos campos de experiências, que 

apresentam poucas variações de termos, pois a significância do campo é 

praticamente a mesma. Em todos os documentos a denominação dos campos: O eu, 

o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos e Espaços tempos, quantidades, 

relações e transformações são os mesmos.  

Entretanto, o campo Escuta, fala, pensamento e imaginação é o mesmo nas 

versões da BNCC de 2015, 2018 e no RCG: EI, mas na versão da BNCC de 2016 era 

utilizada a palavra “linguagem” em vez de “imaginação”. Outro campo de experiência 

que ocorre a mesma situação é o campo: Traços, sons, cores e formas, que adotou a 

palavra “formas” na última versão da BNCC (2018) e no RCG: EI. Nas versões da 

BNCC de 2015 e 2016 a palavra “formas” era denominada como “imagens”. Segundo 

o autor Fábio Pereira; 

 

 [...] a Base Nacional Comum Curricular toma de empréstimo uma 
organização do currículo que pressupõe o fazer livre da criança, com atenção 
à qualidade das interações e a transforma em campos não de experiência, 
mas de aprendizagem (2020, p. 85).  

 

Entretanto, para as autoras Antonia Marciely Souza de Lima e Sandra Elaine 

Aires de Abreu; 

 

[...] os campos de experiências contribuem para que sejam colocados em 
práticas os objetivos estabelecidos neles para cada faixa etária. Estes 
campos trazem objetivos que podem ajudar o professor na elaboração de 
atividades que podem desenvolver [...] habilidades por meio de um ensino 
por competências, além de relacionar conteúdos trabalhados com o seu dia 
a dia, em que podem se expressar e compreender a partir de seu modo de 
vida as diferenças existentes nos vários contextos de vida em uma mesma 
sala de aula, mesmo que ainda pequenas (2019, p. 12).  

 

Logo, o autor Fábio Pereira coloca que a BNCC enaltece os campos de 

experiências, porém não as efetiva por completo, sendo que a criança não irá 

experienciar, mas sim aprender, tornando-se segundo ele, campos de aprendizagem. 
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Contraponto a isso, está o posicionamento das autoras Antonia Marciely Souza de 

Lima e Sandra Elaine Aires de Abreu onde, para elas, a BNCC coloca que sim, os 

campos de experiências são realmente efetivados, vindo a contribuir com o 

planejamento dos professores, direcionando-os em suas metodologias, sendo esse 

um documento norteador de objetivos, habilidades a serem atingidos. 

Levando em consideração os campos de experiências, buscou-se averiguar a 

quantidade de vezes em que a palavra alimentação aparece nos documentos, com o 

intuito de verificar a sua relevância, uma vez que esta é a temática do presente estudo. 

Sendo assim, foi possível obter o seguinte levantamento: nas versões da BNCC de 

2015 foram abordadas 19 vezes; na de 2016, 15 vezes e na versão de 2018, 6 vezes. 

No RCG: EI a palavra alimentação aparece 14 vezes. 

Diante dos dados obtidos é perceptível notar que ocorreu um enxugamento da 

abordagem da palavra alimentação nas versões da BNCC, mas isto se atribui a que? 

O que levou aos responsáveis pela elaboração do documento a reduzir tal 

abordagem? Quanto a motivação disso, não se sabe, mas um dos aspectos que levou 

a essa redução da palavra está atrelada às várias alterações ocorridas até a sua 

efetiva implementação e, também, ao arredondamento, simplificação de sua 

abordagem, tornando-a menos repetitiva, mais direta.  

Para tanto, na elaboração do RCG: EI, documento oriundo da BNCC de 2018, 

a abordagem da palavra alimentação é apresentada mais vezes, isso porque se trata 

de um documento com enfoque apenas na Educação Infantil, que acaba por ganhar 

mais repercussão e probabilidade de discussão e colocação.  

O campo de experiência que melhor apresenta a concepção de hábitos 

saudáveis é o mesmo na BNCC de 2015, 2018 e no RCG: EI, que é: Corpo, gestos e 

movimentos.  Já na versão da BNCC de 2016 o campo que melhor apresentava esta 

concepção é:  O eu, o outro e o nós. O que nos leva a perceber a visão que os 

educadores formularam a respeito da assimilação da criança, pois acreditavam ser 

nesse processo, em que a criança seria melhor orientada, incentivada a aprender 

questões de hábitos saudáveis partindo de conhecimentos propostos a si, a sua volta, 

vendo os demais colegas.  

Mas a contraponto, na versão final da BNCC e consequentemente no RCG: EI 

os elaboradores dos documentos analisaram a viabilidade do campo e voltaram ao 

campo de experiência inicial proposto a essa questão, que é o campo: Corpo, gestos 

e movimentos, passando a levar em consideração o modo, a formulação de como a 
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criança vai adquirir tal conhecimento. Sendo este através do corpo, passando a se 

conhecer melhor, a desenvolver gestos e movimentos saudáveis tanto mental, quanto 

físico.  

A Abordagem sobre alimentação na Educação Infantil nos documentos em 

estudo mostrou-se bem sistemática sendo integrada com outros aspectos como 

apresentado aqui. Na primeira versão da BNCC (2015) era vista como:  

 

Nesta etapa, as crianças reagem ao mundo fortemente guiadas por suas 
emoções, buscam conhecer diferentes pessoas, adultos e crianças, adquirem 
maior autonomia para agir nas práticas cotidianas que envolvam as tarefas 
da alimentação, de higiene, na integração do educar e do cuidar (BRASIL, p. 
18). 

  

Diante da atribuição disposta no documento é perceptível a colocação da 

abordagem sobre a alimentação na etapa da Educação Infantil, sendo essa retratada 

de forma integrada a outras especificidades, na qual é exaltada como uma das 

autonomias em que as crianças adquirem nessa etapa, não sendo abordada de forma 

direta, ou sequer recebendo sua verdadeira relevância.   

Na versão da BNCC de 2016, a abordagem realizada era atribuída como: 

“(EIBEEO05) Reconhecer as sensações do seu corpo em momentos de alimentação, 

higiene, descanso” (BRASIL, p. 69). Na versão da BNCC de 2018: “(EI01EO05) 

Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso” (BRASIL, p. 43). E “(EI03CG04) Adotar hábitos de 

autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência” (BRASIL, p. 

45).  

Tanto na versão da BNCC de 2016, quanto na de 2018, a abordagem da 

alimentação ganhou uma especificidade, tornando-se uma habilidade a ser atingida 

com as crianças da Educação Infantil, assim como na versão de 2015, também é 

apresentada de forma integrada, sendo abordada juntamente com os demais temas 

não ganhando destaque, embora seja de extrema importância hábitos de cuidado, 

higiene, descanso e autocuidado.    

No documento do RCG: EI o cuidar na Educação Infantil, envolve a atenção 

dedicada as necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso, sobretudo a 

concepção de cuidar está relacionada à atitude do adulto em relação às crianças, ou 

seja, ao modo como troca um bebê quando está higienizando, ao modo como alimenta 
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uma criança que ainda precisa de sua ajuda nessa atividade ou ao modo como o 

horário de uma refeição é realizada.   

Sendo estas abordagens acerca do cuidar de uma criança adotada e 

designadas a partir da formulação da BNCC e RCG: EI, onde reforçam ações que 

possibilitem a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, apesar de não 

adquirirem destaque individualmente, como o tema da alimentação, continuam sendo 

de grande valia, incentivando-as a ter autonomia em suas ações diárias, o que 

antigamente não se valorizava, pois; [...] o atendimento nas creches tinha uma função 

assistencialista no sentido de oferecer aos filhos das trabalhadoras o suprimento das 

necessidades básicas, tais como higiene, descanso e alimentação (MARQUES; 

PEGORARO; SILVA, 2019, p. 265). 

Por fim, buscou-se verificar se os documentos apresentavam algum objetivo a 

se atingir, o que esperar ao desenvolver o tema da alimentação com as crianças na 

Educação Infantil, ou seja se apresentavam uma síntese da aprendizagem referente 

a alimentação. Posto isso, constatou-se que na BNCC de 2015 e 2016 não foram 

identificadas ações que visem expor tais sínteses. Já na BNCC de 2018 (BRASIL, p. 

52) e no RCG: EI (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 138) a síntese de aprendizagem 

é a mesma: “Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e 

no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo”. 

Com o levantamento realizado nos documentos (apêndice A), aqui 

apresentados e descritos, é nítida a percepção a qual se chega: de que a abordagem 

da etapa da Educação Infantil é apresentada de forma semelhante em todos os 

documentos, e pouco expressiva no documento do RCG: EI. Além de ser pouco 

abordada a questão da Educação Alimentar nos documentos, sendo esta retratada 

apenas como um dos aspectos esperados em determinadas habilidades de ensino, 

nunca tendo um destaque para sua efetivação e desenvolvimento.  

Em meio a este processo de leituras e análises, é notável que em todos os 

documentos oficiais não é apresentada de forma direta a temática da educação 

alimentação, mas sim de forma transversal, ou seja, de acordo com as dez 

competências gerais, em destaque, com a competência 8 - “conhecer-se, apreciar-se 

e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana 

e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para 

lidar com elas” (BRASIL, 2018, p. 10). Pois é através desta competência que as ações 

acerca da temática em discussão melhor se aplicam, que tratam do cuidado de si.  
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Não sendo encontrado também um espaço de como trabalhar, como abordar, 

nem de quais materiais utilizar ou que podem ser utilizados durante o ensino, a fim de 

promover uma alimentação saudável na Educação Infantil.   

Questões estas que levam a refletir sobre os documentos em estudo: será que 

são mesmo eficazes? Sim, eles contribuem apresentando os campos de experiências 

e seus objetivos de aprendizagem, mas, o professor precisa de novas ferramentas, 

ideias e metodologias para desenvolver determinado tema em sala de aula, e seria 

tão enriquecedor se a BNCC e RCG: EI trouxessem em suas páginas abordagens 

temáticas, seja sobre: meio ambiente, higiene, valores, adição, relevo, família, 

alimentação saudável, entre outros de forma individual, que auxiliassem em como 

desenvolver o tema, e que demonstrassem sugestões de materiais e atividades a 

serem realizadas na Educação Infantil.   

     

4. 2 A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA E DA ESCOLA NA EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

 

A família e a escola são instituições que podem ser definidas em seus contextos 

como lugares de desenvolvimento humano, uma vez elas possuem estreita relação 

quanto à educação das crianças. Embora a escola seja responsável pela Educação 

Escolar e a família pela Educação que ocorre fora da escola, essa relação é benéfica, 

principalmente quanto aos hábitos alimentares das crianças, pois é na escola que as 

crianças aceitam melhor os diferentes tipos de alimentos, uma vez que são 

apresentados a elas através de práticas pedagógicas que despertam o interesse e a  

compreensão de que os alimentos são relevantes para a sua saúde e, assim, 

incentivando seus familiares a seguirem tais hábitos.   

Portanto, para desempenhar ações que visem bons hábitos alimentares 

saudáveis, a escola precisa colocar em prática as competências e os direitos de 

aprendizagem que as crianças têm, mantendo assim um diálogo com a família, pois, 

de acordo com Cláudia Lilian Witt da Silveira, Ruth Liane Henn e Tonantzin Ribeiro 

Gonçalves em seu estudo sobre a “Alimentação Saudável na Infância: 

Representações Sociais de Famílias e Crianças em Idade Escolar”, as autoras 

retratam o paradoxo: 

 

[...] a compreensão das famílias, enraizadas na sua história e enfatizadas 
pelo discurso científico atual, apontavam na direção de uma alimentação dita 
saudável e mais tradicional, várias forças, tanto proximais como distais, 
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tencionavam suas práticas em outra direção. Por exemplo, o maior acesso 
logístico e financeiro a alimentos industrializados, doces e comidas rápidas, 
mas também as restrições financeiras e a “pobreza” de opções consideradas 
saudáveis próximas de casa se cruzavam com a rotina corrida das famílias, 
os significados prazerosos associados ao consumo de “porcarias/besteiras” 
como forma de “sair da rotina”, obter relaxamento e gozo da vida (2019, p. 
93). 

 

Sendo assim, pode-se perceber que a partir do que as autoras expõem em seu 

estudo é que muitas famílias procuram alimentos saudáveis baseada na sua cultura e 

no saber científico. No entanto, devido a alguns fatores acabam por ingerir alimentos 

industrializados pela sua praticidade e devido as diversas atividades do dia a dia, tais 

como: trabalho, cuidar da casa, enfrentar o trânsito, entre outras adversidades. Sendo 

assim, acabam por optar por alimentação mais rápida e prática. Outra condição que 

também interfere na realização de hábitos alimentares saudáveis está atrelada à 

condição financeira de algumas famílias mais humildes. 

Diante disso, torna-se essencial estabelecer um diálogo entre a família e a 

escola, com o intuito de ressignificar estas práticas alimentares, possibilitando a 

aquisição contínua de hábitos alimentares saudáveis com as crianças. Hábitos esses, 

que, quando exercidos com frequência trazem muitos benefícios para a saúde.   

Convém ressaltar que o trabalho descrito por Sabrina Gomes Bezerra Freire, 

et al., apresenta aspectos pertinentes a discussão, no qual, os autores relatam a 

importância de uma boa alimentação na Educação Infantil. E a partir dos dados 

obtidos os autores puderam constatar que: 

 

[...] uma boa alimentação enquanto crianças é fundamental tanto para seu 
crescimento com para o seu desenvolvimento na aprendizagem, se essa 
alimentação não for de boa qualidade e com nutrientes, a criança pode 
apresentar problemas de saúde, por isso é necessário que os pais, 
professores incentivem os alunos a ingerir alimentos mais saudáveis, 
trabalhar com atividades lúdicas que utilizam os alimentos saudáveis é uma 
forma de incentivar os alunos a mudar o seu modo de se alimentar (2019, p. 
18). 

 

Assim, percebe-se que é necessário desenvolver ações que viabilizem a prática 

de hábitos alimentares saudáveis na etapa da Educação Infantil, sendo que o 

emprego de metodologias diversificadas pode ser adotado para iniciar a aquisição 

desses hábitos, explorando assim as diversas maneiras da criança se expressar 

através de atividades lúdicas.  
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Isso vem ao encontro com o estudo das autoras, Antonia Marciely Souza de 

Lima e Sandra Elaine Aires de Abreu, onde as mesmas estudaram “A Prática 

Pedagógica na Educação Infantil e os Campos de Experiências Estabelecidos pela 

BNCC”. As autoras afirmam que as situações problemas que ocorrem no cotidiano 

são essenciais para a construção do conhecimento, ou seja, partindo do que a criança 

já sabe para aprender o que ainda não se sabe, pois, ao proporcionar o contato com 

as diferentes culturas logo nos primeiros anos na escola, pode sim, mobilizar ações 

que podem ser exercidas na sociedade atual (2019, p. 12). Portanto, torna-se 

relevante o desenvolvimento de ações educativas que viabilizem essa 

contextualização, proporcionando a criança maior conhecimento sobre o que a cerca, 

assim como descrito anteriormente por Freire, et al. (2019).  

Nestas mesmas perspectivas seguiu o estudo, “Educando a Alimentação e 

Desenvolvendo a Nutrição na Infância”. As autoras, Pâmela Giuli Fleck Da Silva, 

Carolina Kersting Boelter e Karina Ribeiro Rios, descrevem que é: 

 

A partir de um trabalho que desenvolve-se com a criança inicialmente na 
educação infantil, acaba proporcionando um efeito a longo prazo na sua 
alimentação, se este adquirir práticas, hábitos e preferencias saudáveis hoje 
acabará repercutindo amanhã e em todo o seu futuro, desempenhando uma 
melhor e mais adequada relação com o alimento (2019, p. 7). 

 

Dessa forma, ao desenvolver efetivamente o tema da alimentação saudável na 

Educação Infantil é essencial que vários núcleos e profissionais se envolvam, sejam 

eles a família, a escola, professores, merendeiras, o município, a saúde, entre outros. 

Pois, a partir desta união e das ações realizadas por eles, ainda na primeira etapa de 

ensino, é que a criança adquire e desenvolve hábitos alimentares saudáveis.  

Quanto ao estudo em relação a “Percepção de Educadores Infantis sobre 

Educação Alimentar e Nutricional”, destaca-se que, 

 

[...] se faz necessário um trabalho que valorize o humano junto a estes 
educadores, ou seja, a valorização não só do corpo físico das crianças, mas 
de todas as outras dimensões intrínsecas à alimentação, como as dimensões 
sociais, culturais, ambientais e psicológicas (MAGALHÃES; PORTE, 2019, p. 
141). 

 

Por isso, estimular a aquisição de hábitos alimentares saudáveis através de um 

trabalho pedagógico que engloba tais dimensões, como citado pelos autores durante 

a infância é de extrema relevância, uma vez que proporciona desenvolvimento 
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pessoal íntegro e saudável a longo prazo, vindo a se conhecer melhor e a 

compreender o que é conveniente a sua saúde. 

Como reforçam os autores Maria Gabriele de Lima Ramos, et al., em seu estudo 

“Educação Alimentar Infantil: Ações Realizadas com Crianças do Ensino 

Fundamental” que vem ao encontro com o citado anteriormente.   

 

É necessário que haja um conjunto de medidas e estratégias, empregadas 
pelos pais e familiares, educadores, empresas e governo, para diminuição 
dos índices de obesidade infantil e de doenças relacionadas à alimentação. 
Todos devem influenciar positivamente os hábitos alimentares das crianças, 
sem deixar de lado o conceito de alimentação como uma experiência 
satisfatória e prazerosa (2019, p. 64). 

 

O posicionamento dos autores é muito relevante, pois a criança precisa de bons 

exemplos e auxílio para adquirir preferências alimentares saudáveis, mas apenas o 

ensino do professor não é capaz de suprir esta conscientização, fazendo-se 

necessário o apoio dos demais segmentos, como a família. 

A família é a peça essencial ao apoio educacional, pois sem ela as escolas não 

dariam conta de ensinar e educar sozinhas e vice-versa, uma vez que é no seio 

familiar que muitos indivíduos adquirem hábitos, manias (como em relação a 

alimentação) e buscam reforços para realizar e esclarecer algumas tarefas. Além de 

ser ela o principal segmento para apoiar, educar, auxiliar, dar afeto e repreender o 

educando quando necessário, atuando assim em prol do seu desenvolvimento.     

Além do auxílio desses segmentos está o repasse que o governo disponibiliza 

para a merenda escolar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma 

das principais ações desenvolvidas para suprir a falta de alimento, vitaminas, entre 

outros, que a criança em situação de vulnerabilidade social e física necessita. No 

entanto, essa medida não é essencial para suprir todas as necessidades do indivíduo, 

mas, em muitos casos, é no ambiente escolar em que a criança vai realizar a sua 

principal refeição do dia, e esta, precisa ser e atender as principais fontes vitaminas 

que o organismo necessita. 

Em se tratando da temática alimentação e a relação família e escola, buscou-

se estudos que relatassem o papel da escola nos hábitos alimentares das crianças. 

Dessa forma os autores Rosângela Aparecida de Oliveira da Silva Costa, Jéssica 

Leticia de Oliveira Alves Ribeiro e Marcos Roberto dos Santos tratam a escola como 

um segundo lugar onde a criança adquire bons hábitos. De acordo com os autores: 
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A escola como segundo ambiente mais importante também pode ajudar na 
formação destes hábitos, com capacitação dos educadores e responsáveis 
pelo preparo da alimentação escolar, incentivar com métodos educativos, 
pesquisa, ações promovendo estes hábitos saudáveis, com consciência, 
responsabilidade e participação da família para que haja a interação entre as 
duas, pois é por meio desta interação escola e família que a criança passa a 
conhecer novos hábitos alimentares, através de cardápios elaborado por um 
profissional responsável (2019, p. 28). 

 

Sendo assim, a família e a escola são os principais agentes neste processo, 

pois são elas que oferecem e disponibilizam o alimento saudável para a criança, 

tornando-a mais acessível e aberta a preferência e ingestão de novos e variados 

alimentos saudáveis.   

Outro estudo que merece destaque é “Alimentação Saudável e a Introdução do 

Self-Service na Educação Infantil em Ourinhos”, realizado pelos autores Aparecida de 

Fátima Rocha e João Carlos Pereira de Moraes, no qual teve por viés investigar a 

autonomia das crianças no momento das refeições. Para isso, os autores contaram 

com o apoio de profissionais da alimentação e da educação na orientação das 

crianças no momento da escolha dos alimentos, disponibilizando a elas mais 

alimentos e assim aumentando o poder de escolha no momento da experimentação. 

Sendo assim, os autores descrevem que:  

 

Ao proporcionar um cardápio variado dentro dos patamares de uma 
alimentação que siga as variáveis de uma pirâmide alimentar que priorize os 
alimentos bons para uma vida saudável, a criança poderá e aprenderá que 
deve introduzir em seus costumes alimentares vários tipos de verduras, 
legumes, carnes, enfim, começará a observar que precisa experimentar 
primeiro antes da negação (ROCHA; MORAES, 2018, p. 109). 

 

Deste modo, os educadores, estão sempre em formação e em busca de 

ferramentas para desenvolver um planejamento capaz de suprir e atender as 

necessidades de sua turma, pois: 

 
[...] nas suas práticas escolares, poderão se apropriar de diferentes 
ferramentas para trabalhar alimentação saudável, por exemplo, a literatura 
infantil, com o propósito de cativar os discentes no aprendizado social, 
intelectual e cultural, sendo assim, estarão formando alunos mais dispostos 
e abertos aos novos saberes e conhecimentos (SILVA, 2019, p. 70).    

 

Dessa maneira o estudo da autora intitulado por “A Alimentação Saudável por 

meio da Literatura Infantil no Contexto Escolar”, assim como o abordado pelos autores 

Sabrina Gomes Bezerra Freire, et al. em seu estudo, ressalta que a utilização de 
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materiais didáticos é uma excelente ferramenta durante o ensino e aprendizagem em 

sala de aula, principalmente na Educação Infantil. Dentre esses recursos está a 

utilização da literatura, como colocado pela autora, uma vez que é capaz de chamar 

a atenção da criança. Outros recursos que também podem ser explorados é a 

utilização de fantoches, o desenvolvimento de experiências alimentares como a 

realização de uma sala de frutas, do sanduíche, da degustação surpresa, entre outros 

recursos metodológicos que reforcem ações saudáveis.  

Como último trabalho selecionado para integrar a esta pesquisa é o das autoras 

Gabriela Dutra e Leticia Malagoli “A Construção de um Hábito Alimentar Saudável 

Desde a Educação Infantil”. Segundo elas “os hábitos alimentares das crianças 

refletem sua imagem, não só o corpo, mas também a mente que se constitui de acordo 

com a sua alimentação, por esse motivo é fundamental ter uma alimentação saudável 

em cada fase do desenvolvimento” (2019, p. 116). 

Contudo, torna-se essencial a aquisição de hábitos alimentares saudáveis 

desde os primeiros anos de vida, sendo estes incentivados e apoiados pela família e 

a escola.  Pois, se esses hábitos não forem introduzidos precocemente no cotidiano 

das pessoas, há uma grande probabilidade do desenvolvimento de doenças, além da 

ativação de fatores genéticos e hereditários nocivos. 

 Perante as contribuições dos autores aqui mencionados, evidencia-se que é 

essencial estabelecer um diálogo entre a família e a escola no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças, sobretudo, no que tange o incentivo à alimentação 

saudável.  Assim, com a união destes dois segmentos a criança passa a ter maior 

auxílio e conhecimento acerca dos alimentos, passando a julgar quais são ou não 

saudáveis, além de serem mais estimuladas e abertas ao novo, a experimentar 

verduras, legumes, vegetais, frutas entre outros, com maior frequência. Além disso, 

passando a compreender que é essencial esta atitude, preservando assim a sua 

saúde como um todo. 

Diante ao aspecto família e escola e sua devida relevância, constata-se que é 

essencial o desenvolvimento de metodologias que estimule, incentive e instigue a 

criança a aprender, bem como auxilie o professor nesse processo, além de ser 

essenciais as formações continuadas, ampliando os conhecimentos e ferramentas 

didáticas metodológicas dos educadores.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa denominada “A abordagem da Educação Alimentar na Educação 

Infantil segundo a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular 

Gaúcho: Educação Infantil” procurou esclarecer como é realizada a abordagem da 

Educação Alimentar na Educação Infantil nos referidos documentos oficiais e 

mediante as contribuições bibliográficas de pesquisadores acerca da influência da 

família e da escola nesse processo.  

Considerando que o objetivo principal dessa investigação era: verificar como é 

a abordagem do tema Educação Alimentar segundo a Base Nacional Comum 

Curricular e o Referencial Curricular Gaúcho: Educação Infantil na primeira etapa da 

Educação Básica, assim como a influência da família e a da escola nos hábitos 

alimentares das crianças, pôde-se concluir que a abordagem do tema em discussão 

não se efetiva de forma direta, mas de maneira integrada à outras especificidades. 

Também foi possível verificar que os documentos oficiais norteadores da 

Educação Infantil pouco abordam sobre a Educação Alimentar na primeira etapa de 

ensino da Educação Básica, mostrando-se ineficazes no auxílio do planejamento dos 

professores, pois, o tema da alimentação é apresentado como um dos 

objetivos/habilidades a serem atingidos nessa etapa em conjunto com outros temas.   

 Contudo, durante o estudo das contribuições bibliográficas dos autores que 

trazem aspectos referentes a influência da família e da escola na aquisição de hábitos 

alimentares saudáveis na Educação Infantil, mostraram-se bem significativos, 

reforçando a relevância em se trabalhar com a abordagem da alimentação saudável 

desde a primeira etapa da Educação Básica, contribuindo para que as crianças 

desempenhem seu conhecimento a longo prazo, zelando pela sua saúde até a vida 

adulta.   

Sendo assim, a presente pesquisa mostrou-se esclarecedora, pois diante dos 

resultados adquiridos evidenciou-se que tanto a BNCC quanto o RCG: EI são 

documentos oficiais, os quais são norteadores do ensino no território nacional e 

estadual, trazendo aspectos que direcionam os educadores quanto aos conteúdos e 

habilidades a serem trabalhados, mas quanto às questões de como desenvolvê-los e 

aplicá-los, mostraram-se pouco eficaz.    

Portanto, cabe ao educador buscar por metodologias e recursos que auxiliem 

na construção e aplicabilidade do tema com as crianças da Educação Infantil. Uma 
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vez que esse está sempre em busca de qualificação e atualização, para assim 

incentivar e despertar nas crianças ações que as levem a serem saudáveis, 

conscientes e felizes.  
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 APÊNDICE A - Quadro de coleta de dados  

Nome do 

documento: 

BNCC RCG: EI 

Data de publicação Versão 2015 Versão 2016 Versão 2018 2018 

Caracterização do 

objeto de pesquisa: 

(x) Federal ( ) Estadual ( ) 

Municipal  

(x) Federal () Estadual 

( ) Municipal 

(X) Federal ( ) Estadual 

( ) Municipal 

( ) Federal (x) Estadual ( ) 

Municipal 

Níveis de ensino: (x) Educação Infantil 

(x) Ensino Fundamental 

(x) Ensino Médio 

( ) Educação de Jovens e 

Adultos 

( ) Ensino superior 

( ) Outros: ________ 

 

(x) Educação Infantil 

(x) Ensino 

Fundamental 

(x) Ensino Médio 

( ) Educação de Jovens 

e Adultos 

( ) Ensino superior 

( ) Outros: ________ 

 

(X) Educação Infantil 

(X) Ensino 

Fundamental 

(X) Ensino Médio 

( ) Educação de Jovens 

e Adultos 

( ) Ensino superior 

( ) Outros: ________ 

 

(x) Educação Infantil 

( ) Ensino Fundamental 

( ) Ensino Médio 

( ) Educação de Jovens e 

Adultos 

( ) Ensino superior 

( ) Outros: ________ 

 

Objetivo do 

documento 

O objetivo da BNC é 

sinalizar percursos de 

aprendizagem e 

A BNCC, cuja 
finalidade é orientar os 

A Base Nacional 
Comum Curricular 

O documento promove 
reflexões sobre novas 
propostas de organização 
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 desenvolvimento dos 

estudantes ao longo da 

Educação Básica, 

compreendida pela 

Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, anos iniciais 

e anos finais, e Ensino 

Médio, capazes de garantir, 

aos sujeitos da educação 

básica como parte do seu 

direito à educação.      

sistemas na 
elaboração de suas 
propostas curriculares, 
tem como fundamento 
o direito à 
aprendizagem 
e ao desenvolvimento, 
em conformidade com 
o que preceituam o 
Plano Nacional de 
Educação (PNE) e a 
Conferência Nacional 
de Educação 
(CONAE). 

(BNCC) é um 
documento de 
caráter normativo que 
define o conjunto 
orgânico e progressivo 
de 
aprendizagens 
essenciais que todos 
os alunos devem 
desenvolver 
ao longo das etapas e 
modalidades da 
Educação Básica, de 
modo 
a que tenham 
assegurados seus 
direitos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento, 
em conformidade com 
o que preceitua o Plano 
Nacional 
de Educação (PNE).  

dos ambientes, espaços, 
materiais e práticas 
pedagógicas dos contextos 
de aprendizagem 
promovido nas instituições 
educativas, além de ser um 
passo importante no 
processo histórico de 
integração da Educação 
Infantil ao conjunto da 
Educação Básica.  

Conceito de 

igualdade e 

equidade 

 

 

      
 
 

A igualdade segundo o 
documento deve valer 
também para as 
oportunidades de 
ingresso 
e permanência em 
uma escola de 
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Educação Básica, sem 
o que o 
direito de aprender não 
se concretiza. 
Onde os sistemas e 
redes de ensino e as 
instituições 
escolares devem se 
planejar com um claro 
foco na equidade, que 
pressupõe 
reconhecer que as 
necessidades dos 
estudantes são 
diferentes. 

Descrição da etapa 

de ensino 

pesquisada  

 

A Educação Infantil em 
nosso país, nas últimas 
décadas, vem construindo 
uma nova concepção sobre 
como educar e como cuidar 
de crianças de zero a cinco 
anos em instituições 
educacionais. Essa 
concepção deve buscar 
romper com dois modos de 
atendimento fortemente 
marcados na história da 
Educação Infantil: o 
assistencialista, que 
desconsidera a 

A Educação Infantil, 
primeira etapa da 
Educação Básica, 
cumpre o 
seu papel ao 
proporcionar às 
crianças diferentes 
experiências de 
interações, 
possibilitando diversas 
formas de 
agrupamento (grupos 
de 
mesma idade e de 
diferentes idades), 

Como primeira etapa 
da Educação Básica, a 
Educação Infantil é o 
início e o fundamento 
do processo 
educacional. A entrada 
na creche ou 
na pré-escola significa, 
na maioria das vezes, a 
primeira separação 
das 
crianças dos seus 
vínculos afetivos 
familiares para se 
incorporarem a 

O Referencial Curricular 
Gaúcho para a Educação 
Infantil deriva do 
documento nacional 
(BNCC), assim como está 
em diálogo e consonância 
com os conceitos, 
princípios e finalidades 
expressas nas Diretrizes 
Curriculares para a 
Educação Infantil (DCNEI, 
2009).  
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especificidade educativa 
das crianças dessa faixa 
etária, e também o 
escolarizante, que se 
orienta, equivocadamente, 
por práticas do Ensino 
Fundamental.  

formados com base em 
critérios 
pedagógicos. Ela 
caracteriza-se por ser 
ofertada em tempo 
integral 
ou parcial, tendo parte 
de sua oferta, a creche, 
para crianças de 0 
a 3 anos, com 
matrícula optativa, e 
parte na pré-escola, 
crianças de 
4 e 5 anos, com a 
obrigatoriedade de 
matrícula a partir da 
Emenda 
Constitucional nº. 
59/2009. A Educação 
Infantil também não se 
utiliza 
de processos 
avaliativos para a 
promoção ou retenção 
das crianças. 
Essas características 
do atendimento à 
Educação Infantil, 
centrais no 

uma situação de 
socialização 
estruturada. 
Nas últimas décadas, 
vem se consolidando, 
na Educação Infantil, 
a concepção que 
vincula educar e 
cuidar, entendendo o 
cuidado 
como algo 
indissociável do 
processo educativo. 
Nesse contexto, as 
creches e pré-escolas, 
ao acolher as vivências 
e os conhecimentos 
construídos pelas 
crianças no ambiente 
da família e no 
contexto de 
sua comunidade, e 
articulá-los em suas 
propostas 
pedagógicas, têm 
o objetivo de ampliar o 
universo de 
experiências, 
conhecimentos e 
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modo como a etapa se 
configura, são 
derivadas das 
peculiaridades 
das crianças. 

habilidades dessas 
crianças, 
diversificando e 
consolidando novas 
aprendizagens, 
atuando de maneira 
complementar à 
educação familiar 
– especialmente 
quando se trata da 
educação dos bebês e 
das 
crianças bem 
pequenas, que envolve 
aprendizagens muito 
próximas 
aos dois contextos 
(familiar e escolar), 
como a socialização, a 
autonomia 
e a comunicação. 

A denominação 

dos direitos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

na 

Educação Infantil  

Conviver, brincar, participar, 

explorar, comunicar, 

conhecer-se   

Conviver, brincar, 

participar, explorar, 

expressar, conhecer-

se. 

Conviver; Brincar; 
Participar; Explorar; 
Expressar; Conhecer-
se. 

Conviver; Brincar; 
Participar; Explorar; 
Expressar; Conhecer-se. 
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Denominação dos 

campos de 

experiências:  

O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e 

movimentos; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; 

Traços, sons, cores e 

imagens; Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações.   

O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, 

sons, cores e imagens; 

Escuta, fala, linguagem 

e pensamento; 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

O eu, o outro e o nós; 
Corpo, gestos e 
movimentos; Traços, 
sons, cores e formas; 
Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação; Espaços, 
tempos, quantidades, 
relações e 
transformações.  

O eu, o outro e o nós; 
Corpo, gestos e 
movimentos; Traços, sons, 
cores e formas; Escuta, 
fala, pensamento e 
imaginação; Espaços, 
tempos, quantidades, 
relações e transformações. 

Número de vezes 

em que a palavra 

alimentação 

aparece: 

 

(19) 

 

(15) 

 

(6) 

 
 
(14) 

O campo de 

experiência que 

melhor apresenta a 

concepção de 

hábitos alimentares 

saudáveis  

 

Corpo, gestos e 

movimentos. 

 

O eu, o outro, o nós 

 

Corpo, gestos e 

movimentos. 

 
 
Corpo, gestos e 
movimentos. 

Abordagem sobre 

alimentação na 

Educação Infantil 

Nesta etapa, as crianças 
reagem ao mundo 
fortemente guiadas por 
suas emoções, buscam 
conhecer diferentes 
pessoas, adultos e 

(EIBEEO05) 
Reconhecer as 
sensações 
do seu corpo em 
momentos 

(EI01EO05) 
Reconhecer seu corpo 
e 
expressar suas 
sensações 
em momentos de 

O cuidar na Educação 
Infantil, envolve a atenção 
dedicada as necessidades 
básicas de higiene, 
alimentação e repouso. 
Sobretudo, a concepção de 
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Fonte: Autor (2020) 

 

 
  

crianças, adquirem maior 
autonomia para agir nas 
práticas cotidianas que 
envolvam as tarefas da 
alimentação, de higiene, na 
integração do educar e do 
cuidar.  

de alimentação, 
higiene, 
descanso. 
 

 

alimentação, higiene, 
brincadeira e 
descanso. 
(EI03CG04) 
Adotar hábitos de 
autocuidado 
relacionados 
a higiene, alimentação, 
conforto e aparência. 
 

cuidar está relacionada à 
atitude do adulto em 
relação ás crianças, ou 
seja, ao modo como troca 
um bebê quando esta 
higienizando, ao modo 
como alimenta uma criança 
que ainda precisa de sua 
ajuda nessa atividade ou 
ao modo como o horário de 
uma refeição é realizada. A 
abordagem sobre 
alimentação aparece com 
frequência nos Objetivos 
de Aprendizagem e 
Desenvolvimento.   

Síntese da 

aprendizagem 

referente a 

alimentação  

 

 

 Apresentar autonomia 
nas práticas de 
higiene, alimentação, 
vestir-se e no cuidado 
com seu bem-estar, 
valorizando o 
próprio corpo. 

Apresentar autonomia nas 
práticas de higiene, 
alimentação, 
vestir-se e no cuidado com 
seu bem-estar, valorizando 
o 
próprio corpo. 
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APÊNDICE B – Ficha Bibliográfica 

Título   Autor Ano de 
publicação 

Principal posicionamento 

A Prática Pedagógica na 
Educação Infantil E Os 
Campos De Experiências 
Estabelecidos Pela BNCC 

Antonia Marciely Souza de 
Lima 
Sandra Elaine Aires de Abreu 

2019 [...] a possibilidade de se aprender de 
forma contextualizada, com a 
abordagem de situações-problemas que 
ocorrem no seu cotidiano, buscando de 
forma coerente a construção do 
conhecimento, partindo do que a criança 
já sabe para aprender o que ainda não 
se sabe. 
Proporcionar o contato com as 
diferentes culturas logo nos primeiros 
anos na escola, pode sim, mobilizar 
ações que podem ser exercidas na 
sociedade atual. 

Alimentação saudável na 
infância: representações 
sociais de famílias e crianças 
em idade escolar 

Cláudia Lilian Witt da Silveira 
Ruth Liane Henn 
Tonantzin Ribeiro Gonçalves 

2019 Ao passo que a compreensão das 
famílias, enraizadas na sua história e 
enfatizadas pelo discurso científico 
atual, apontavam na direção de uma 
alimentação dita saudável e mais 
tradicional, várias forças, tanto proximais 
como distais, tencionavam suas práticas 
em outra direção. Por exemplo, o maior 
acesso logístico e financeiro a alimentos 
industrializados, doces e comidas 
rápidas, mas também as restrições 
financeiras e a “pobreza” de opções 
consideradas saudáveis próximas de 
casa se cruzavam com a rotina corrida 
das famílias, os significados prazerosos 
associados ao consumo de 



59 

 

Observação: O instrumento de coleta de dados é resultante da adaptação de materiais estudados na disciplina de TCC I. 

 

“porcarias/besteiras” como forma de 
“sair da rotina”, obter relaxamento e 
gozo da vida.  

Aprendizagem e 
Desenvolvimento: Um Estudo 
sobre recomendações 
alimentares para a criança na 
Educação Infantil 

Sabrina Gomes Bezerra 
Freire;  
Maria do Socorro Farias 
Pinheiro; 
Maria Patrícia de Alencar; 
Maria do Socorro Cecílio 
Sobral. 

2019 Através dos estudos realizados nas 
escolas sobre alimentação saudável 
pudemos compreender que uma boa 
alimentação enquanto crianças é 
fundamental tanto para seu crescimento 
com para o seu desenvolvimento na 
aprendizagem, se essa alimentação não 
for de boa qualidade e com nutrientes, a 
criança pode apresentar problemas de 
saúde, por isso é necessário que os 
pais, professores incentivem os alunos a 
ingerir alimentos mais saudáveis, 
trabalhar com atividades lúdicas que 
utilizam os alimentos saudáveis é uma 
forma de incentivar os alunos a mudar o 
seu modo de se alimentar. 

Educação Alimentar Infantil: 
Ações Realizadas Com 
Crianças do Ensino 
Fundamental 

Maria Gabriele de Lima 
Ramos; 
Katucha Loren de Andrade 
Novais; 
Emanuel Marques da Silva; 
Zanelli Russeley Tenório 
Costa; 
Vanessa Ramos Alves; 
Luís Gomes de Moura Neto; 
Denise Josino Soares. 

2019 É necessário que haja um conjunto de 
medidas e estratégias, empregadas 
pelos pais e familiares, educadores, 
empresas e governo, para diminuição 
dos índices de obesidade infantil e de 
doenças relacionadas à alimentação. 
Todos devem influenciar positivamente 
os hábitos alimentares das crianças, 
sem deixar de lado o conceito de 
alimentação como uma experiência 
satisfatória e prazerosa. 

Educando a Alimentação e 
Desenvolvendo a Nutrição na 
Infância 

Pâmela Giuli Fleck Da Silva; 
Carolina Kersting Boelter; 
Karina Ribeiro Rios. 

2019 A partir de um trabalho que desenvolve-
se com a criança inicialmente na 
educação 
infantil, acaba proporcionando um efeito 
a longo prazo na sua alimentação, se 
este adquirir práticas, hábitos e 
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preferencias saudáveis hoje acabará 
repercutindo amanhã e em todo o seu 
futuro, desempenhando uma melhor e 
mais adequada relação com o alimento. 

A Construção de um Hábito 
Alimentar Saudável desde a 
Educação Infantil 

Gabriela Dutra; 
Leticia Malagoli.  

2019 Os hábitos alimentares das crianças 
refletem sua imagem, não só o corpo, 
mas também a mente que se constitui de 
acordo com a sua alimentação, por esse 
motivo é fundamental ter uma 
alimentação saudável em cada fase do 
desenvolvimento. Desde a infância, 
identificamos preferências alimentares, 
e compete à família e à escola 
estimularem que estes sejam os mais 
saudáveis possíveis, pois fatores 
genéticos e hereditários interferem e 
muito nesses hábitos. 

Percepção de educadores 
infantis sobre educação 
alimentar e nutricional 

Heloísa Helena Silva Rocha 
Magalhães; 
Luciana Helena Maia Porte. 

2019 Os conhecimentos dos professores 
estão embasados na dimensão biológica 
da alimentação, deixando clara, a 
reprodução de um discurso preocupado 
com o corpo, o físico, o orgânico. 
Estando bem consolidada esta 
dimensão, se faz necessário um trabalho 
que valorize o humano junto a estes 
educadores, ou seja, a valorização não 
só do corpo físico das crianças, mas de 
todas as outras dimensões intrínsecas à 
alimentação, como as dimensões 
sociais, culturais, ambientais e 
psicológicas. 

A Alimentação Saudável por 
meio da Literatura Infantil no 
Contexto Escolar 

Késia Xavier Da Silva 2019 Os educadores, nas suas práticas 
escolares, poderão se apropriar de 
diferentes ferramentas para trabalhar 
alimentação saudável, por exemplo, a 
literatura infantil, com o propósito de 
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cativar os discentes no aprendizado 
social, intelectual e cultural, sendo 
assim, estarão formando alunos mais 
dispostos e abertos aos novos saberes e 
conhecimentos. 

Alimentação saudável e a 
introdução do self-service na 
educação infantil em 
Ourinhos 

Aparecida de Fátima Rocha; 
João Carlos Pereira de 
Moraes. 

2018 Ao proporcionar um cardápio variado 
dentro dos patamares de uma 
alimentação que siga as variáveis de 
uma pirâmide alimentar que priorize os 
alimentos bons para uma vida saudável, 
a criança poderá e aprenderá que deve 
introduzir em seus costumes alimentares 
vários tipos de verduras, legumes, 
carnes, enfim, começará a observar que 
precisa experimentar primeiro antes da 
negação. 

A contribuição da Educação 
Infantil para a formação de 
bons hábitos alimentares na 
criança de 0 A 6 Anos 

Rosângela Aparecida de 
Oliveira da Silva Costa 
Jéssica Leticia de Oliveira 
Alves Ribeiro 
Marcos Roberto dos Santos 

2019 A escola como segundo ambiente mais 
importante também pode ajudar na 
formação destes hábitos, com 
capacitação dos educadores e 
responsáveis pelo preparo da 
alimentação escolar, incentivar com 
métodos educativos, pesquisa, ações 
promovendo estes hábitos saudáveis, 
com consciência, responsabilidade e 
participação da família para que haja a 
interação entre as duas, pois é por meio 
desta interação escola e família que a 
criança passa a conhecer novos hábitos 
alimentares, através de cardápios 
elaborado por um profissional 
responsável. 

                                        Fonte: Autor (2020)
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