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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta algumas análises, a partir de meu 
projeto de pesquisa que teve como tema a alimentação no cotidiano escolar: um 
estudo sobre a rotina de uma escola de Educação Infantil do município de São Luiz 
Gonzaga/RS. O objetivo geral do projeto foi analisar de que modo as profissionais, 
especialmente as professoras, as auxiliares de alimentação, as auxiliares 
educacionais e as nutricionistas podem contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis em uma escola pública de Educação Infantil municipal, na 
cidade de São Luiz Gonzaga – RS. O estudo está alicerçado em uma abordagem 
metodológica qualitativa. Utilizou-se como ferramentas de análises as entrevistas 
semi-estruturadas, por meio de plataformas digitais como WhatsApp e/ou Google 
Meet que é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvida pelo Google. As 
análises para obtenção dos resultados foram construídas através de entrevistas 
semiestruturadas para a Auxiliar de Alimentação, Auxiliar Educacional, Nutricionista e 
Professora.  Essa construção foi organizada a partir das recorrências das falas das 
profissionais a partir das entrevistas. Com o estudo é possível considerar que as 
profissionais exercem papel fundamental na formação de hábitos alimentares 
saudáveis das crianças. Assim, este trabalho leva até a comunidade escolar uma 
discussão a respeito da formação de hábitos alimentares das crianças, ressaltando a 
importância destas quatro profissionais que atuam com as crianças, tornando as 
experiências e os momentos alimentares como práticas pedagógicas que podem 
construir hábitos saudáveis nas crianças. 
 
Palavras-chave: Formação Docente. Hábitos Alimentares Saudáveis. Práticas 
Pedagógicas. 
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ABSTRACT 
 

Hierdie kursus gevolgtrekking vraestel bied 'n paar ontledings, gebaseer op my 
navorsingsprojek wat gehad het as sy tema die kos in die skool daaglikse lewe: 'n 
studie oor die roetine van 'n skool van Vroeë Kinderopvoeding in die munisipaliteit van 
São Luiz Gonzaga / RS. The general objective of the project was to analyze how 
professionals, especially teachers, food assistants, educational assistants and 
nutritionists can contribute to the formation of healthy eating habits in a public municipal 
early school in the city of São Luiz Gonzaga – RS. The study is based on a qualitative 
methodological approach. Semi-structured interview analysis tools were used through 
digital platforms such as WhatsApp and/or Google Meet, which is a video 
communication service developed by Google. The analyses to obtain the results were 
constructed through semi-structured interviews for the Food Assistant, Educational 
Assistant, Nutritionist and Teacher. This construction was organized based on the 
recurrences of the professionals' statements from the interviews. With the study it is 
possible to consider that professionals play a fundamental role in the formation of 
healthy eating habits of children. Thus, this work brings to the school community a 
discussion about the formation of children's eating habits, emphasizing the importance 
of these four professionals who work with children, making experiences and eating 
moments as pedagogical practices that can build healthy habits in children. 
 
Keywords: Teacher Training. Healthy Eating Habits. Pedagogical Practices. 
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1 APROXIMAÇÃO A TEMÁTICA DE PESQUISA 

 

Este trabalho foi construído a partir de uma pesquisa que teve o intuito 

de compreender como ocorre a alimentação no cotidiano escolar na Educação 

Infantil em especial com crianças de 4 meses a 1 ano, etapa essa em que as 

crianças passam pelo desaleitamento e iniciam os seus primeiros contatos com 

a alimentação. A alimentação no espaço escolar é um assunto de extrema 

relevância, pois é nesse período etário que as crianças começam a construir 

seus hábitos alimentares que levaram para toda a vida.  

 

O meu ingresso no Programa de Iniciação à Docência (PIBID), ressaltou 

ainda mais a vontade que tinha em pesquisar sobre os hábitos alimentares 

saudáveis, pois as crianças consomem muitos produtos industrializados que não 

contem fatores nutricionais adequados e que não contribuem em sua correta 

alimentação, tendo em vista isso, buscarei compreender como a auxiliar de 

alimentação, a auxiliar educacional, a nutricionista e a professora1 podem 

contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis no espaço da 

Educação Infantil.   

Trabalhando como estagiária remunerada pelo Centro de Integração 

Empresa Escola (CIEE), percebi a importância dos momentos de alimentação 

das crianças de 4 meses a 1 ano, e a interação professora, auxiliar educacional 

e auxiliar de alimentação. E dessa forma atuando na rotina da alimentação 

escolar fez com que pudesse compreender a pesquisa que realizarei e sua 

relevância.  

Ressaltando a formação de professores busquei neste estudo descrever 

três grandes conceitos no referencial teórico: “Alimentação”, “Práticas 

Pedagógicas” e “Docência na Educação Infantil”.  

A pesquisa que resultou neste trabalho de conclusão teve como objetivo 

geral analisar de que modo as profissionais, especialmente as professoras, as 

auxiliares educacionais, as auxiliares de alimentação e as nutricionistas podem 

contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis no espaço da 

                                                             
1Optamos minha orientadora e eu na escrita deste trabalho por usar o termo professoras (no 

feminino) por ter o entendimento que são as mulheres que em maior número atuam no espaço 
da educação infantil. 
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Educação Infantil. Para alcançar este objetivo delineei alguns objetivos de forma 

mais especifica que foram: Identificar que práticas pedagógicas são 

desenvolvidas pelas professoras que contribuem para a formação dos hábitos 

alimentares dos bebês, entender que papel a auxiliar educacional, auxiliar de 

alimentação e nutricionista da escola desenvolvem para a formação dos hábitos 

saudáveis e colaborar para ampliar as discussões sobre a construção dos 

hábitos alimentares saudáveis por meio da formação para estas profissionais. 

Destacando que minha pretensão não será ensinar os profissionais da 

escola como devem organizar suas práticas, mas sim fomentar um espaço de 

discussão para essa temática que no contexto contemporâneo se faz 

necessário. Assim, compreendo a partir do que propõe Demo (2001, p.32), que 

“[...] a pesquisa é a arte de questionar de modo crítico e criativo, para melhor 

intervir na realidade”. 

A utilização da pesquisa é um subsídio fundamental para traçar novas 

metodologias de ensino como condição essencial para atuarmos de modo 

diferenciado no exercício da nossa profissão. Nesse sentido, na concepção de 

Lakatos e Marconi (2001, p.38): 

 

Os desafios as crises que envolvem a educação apontam para a 
urgência de repensar as práticas pedagógicas, as nossas interações e 
mediações com os alunos, coma comunidade escolar, com outros 
profissionais e com todos aqueles que adquirem contato introdutório 
com a pesquisa. 

 
Portanto, a Universidade por excelência é o ambiente que deve 

proporcionar a realimentação dos saberes: culturais, sociais, estéticos, 

ambientais, espirituais, mas necessita, sobretudo, alimentar-se de sua 

especificidade intrínseca, que é a pesquisa. Assim, a Universidade que 

queremos é um “[...] recanto privilegiado onde se cultive a reflexão crítica sobre 

a realidade e se criem conhecimentos com bases científicas” (LUCKESI, 2001, 

p.30). 

Este trabalho de conclusão de curso está organizado em quatro 

capítulos. Neste primeiro capitulo, apresento à introdução intitulada aproximação 

a temática da pesquisa, em que apresento a contextualização do tema, o que 

motivou a escolha deste e objetivos da pesquisa. No segundo capítulo, 

apresento o referencial teórico, com o seguinte subtítulo, o espaço da educação 
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infantil e as práticas pedagógicas na construção de hábitos alimentares 

saudáveis. No terceiro capitulo, apresento a metodologia na qual contextualizo 

o percurso desta pesquisa e procedimento de análise. No quarto capitulo, faço a 

apresentação e a discussão dos resultados. Por último, as considerações finais.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O ESPAÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

NA CONSTRUÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS 

 

O leite materno é o único alimento indicado para os bebês até os seis 

meses de vida, ao ingressar na escola de educação infantil, pelo motivo de que 

as mães têm que trabalhar e não têm com quem deixar o bebê, eles são 

introduzidos na rotina escolar e alimentar o qual é fornecido pela instituição, e 

quando a mãe pode vai à escola para amamentá-lo.    

Conforme o Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de 2 

Anos (2019, p.21):  

 
Único e inigualável, o leite materno é o alimento ideal para a criança, 
pois é totalmente adaptado às suas necessidades nos primeiros anos 
de vida. Não existe outro leite igual, nem parecido, apesar dos esforços 
da indústria em modificar leites de outros mamíferos, como o da vaca, 
para torná-los mais adequados ao consumo por crianças pequenas. 
Produzido naturalmente pelo corpo da mulher, o leite materno é o único 
que contém anticorpos e outras substâncias que protegem a criança 
de infecções comuns enquanto ela estiver sendo amamentada, como 
diarreias, infecções respiratórias, infecções de ouvidos (otites) e 
outras. Os 2 primeiros anos de vida são os mais decisivos para o 
crescimento e desenvolvimento da criança, com repercussões ao 
longo de toda a vida do indivíduo. A amamentação nesse período pode 
prevenir o aparecimento de várias doenças na vida adulta. 

 

A comunicação entre a escola e a família, e os distintos profissionais que 

trabalham na elaboração dos cardápios, preparação dos alimentos e 

organização do ambiente traz um significado relevante no cotidiano dos 

pequenos. Sendo importante saber que alimentos a família já introduziu na dieta 

do bebê, orientações do pediatra, as formas que o bebê se alimenta, alimentos 

que gosta e outros conhecimentos e informações importantes para a escola ao 

preparar a alimentação dos bebês.     

Conforme o Manual de Alimentação Para os Centros de Educação 

Infantil Conveniados (2011, p.15): 

 
A alimentação é um dos componentes da vida cotidiana de qualquer 
grupo social. Está presente na rede de relações sociais, participando 
de determinados padrões de comportamento. O ato de se alimentar 
talvez seja uma das formas mais concretas para a criança estabelecer 
contato com o mundo, isto é, descobrir necessidades, texturas, 
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temperaturas, sabores, aromas e, principalmente, as emoções que 
envolvem a alimentação. 
 

Pela citação acima destacada é possível perceber que a alimentação faz 

parte da rotina de todos os seres humanos, pois também é a cultura em que o 

bebê está inserido, sendo uma forma de socialização com outros bebês de sua 

idade, com crianças maiores e com adultos, e aprendizados por meio de 

descobertas de novos sabores e texturas alimentícias. 

A alimentação saudável é algo que está em voga, bastante difundida na 

mídia, parece estar “na moda” corpos magros, esbeltos, dietas, propagandas de 

toda a ordem que aparentemente vendem saúde e bem-estar, mas o que 

realmente tais campanhas publicitárias pretendem? Os consumos de tais 

produtos realmente promovem uma alimentação saudável?   

A alimentação é indispensável a qualquer ser humano, segundo O Guia 

Alimentar Para a População Brasileira (2014, p.23):   

 

Alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, como também aos 
alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, a como alimentos são 
combinados entre si e preparados, a características do modo de comer 
e às dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos 
esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar.  

 

A autonomia nas escolhas alimentares conforme o Guia Alimentar Para 

a População Brasileira (2014, p.21):   

 

O acesso a informações confiáveis sobre características e 
determinantes da alimentação adequada e saudável contribui para que 
pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer 
escolhas alimentares e para que exijam o cumprimento do direito 
humano à alimentação adequada e saudável. 

 

Existem muitas formas de obter informações sobre a alimentação 

saudável por meio de guias, televisão, rádio, internet, jornais que estão à 

disposição para isso, porém devemos ficar atentos e buscar as informações em 

guias oficiais, pediatras e nutricionistas. A família é indispensável para que os 

bebês aprendam desde cedo a alimentar-se de forma apropriada, pois a vivência 

de hábitos alimentares saudáveis gera modos de vida saudáveis.  

Segundo o Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos 

(2019, p.17): 
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Nos primeiros anos de vida, a variedade e a forma com que os 
alimentos são oferecidos influenciam a formação do paladar e a 
relação da criança com a alimentação. A criança que come alimentos 
saudáveis e adequados quando pequena tem mais chances de se 
tornar uma pessoa adulta consciente e autônoma para fazer boas 
escolhas alimentares. 
 

Outro espaço que podemos considerar que pode contribuir na formação 

de hábitos alimentares saudáveis é a escola por ser um espaço que têm como 

finalidade formar os sujeitos integralmente, Zancul (2008, p.15) destaca: 

 

A escolha do espaço escolar se justifica por ser a escola um local com 
finalidades educativas e formadoras, pelo qual passam todas as 
crianças e jovens do país e no qual permanecem um período de seu 
dia e grande parte de sua vida. Nas escolas os estudantes, na sua 
maioria, consomem alimentos, refletindo e compartilhando hábitos, 
preferências, modismos e comportamentos alimentares.  

 

A formação dos hábitos alimentares e de outras atitudes saudáveis 

começa na infância, por essa razão a escola é um lugar propício para o 

desenvolvimento de atividades, projetos e ações que levem ao desenvolvimento 

de bons hábitos alimentares, superando a aversão de muitas crianças por 

alimentos como verduras e frutas. As autoras que destaco a seguir asseveram a 

importância da escola nessa formação. 

 

Um dos momentos vividos pelas crianças cotidianamente na escola 
infantil são os momentos de alimentação, momentos estes que são 
constitutivos no desenvolvimento dos pequenos, não somente por se 
tratar de uma questão nutricional, mas também por se tratar de uma 
prática social que começa no contexto familiar. (ALBUQUERQUE; 
CORSO; FELIPE, 2017. p.85) 

 

O contexto familiar, como menciona os autores, sempre é a base, porém 

a escola, por ser o segundo local que a criança permanece por mais tempo 

durante seu dia, deve contribuir fazendo o seu papel de instituição educadora, 

consegue-se fazer uma alimentação balanceada seguindo os padrões 

nutricionais recomendados e necessários para o desenvolvimento das crianças, 

e assim com este formato de alimentação conjunta as crianças aprenderam 

desde pequenas a alimentar-se com qualidade, pois como considera Zancul 

(2008, p.16) o ato de alimentar-se não implica apenas ingerir alimentos, 

alimentar-se significa partilhar sentidos e afetos dentro dos grupos, alimentar-se 



14 
 

é estar junto, então se torna necessário atentar para que nossos encontros 

alimentares tenham boas opções de alimentos que reúnam qualidade e sabor. 

Destaca a autora: 

 

A discussão sobre alimentação no contexto social é importante para a 
compreensão da dimensão que ela assume na vida das pessoas, uma 
vez que o ato de se alimentar inclui não apenas a ingestão de 
alimentos, mas está relacionado, entre outros, a aspectos sociais, 
emocionais e culturais.  

 

A alimentação saudável não está ligada apenas a ingestão de alimentos, 

mas relaciona-se com a vida cotidiana, com tudo que se faz, não sendo apenas 

os alimentos que precisam ser saudáveis e sim os hábitos, quais sejam, comer 

com calma sentar em volta da mesa para as refeições, ter alguma atividade 

física, entre tantas outras atividades que auxiliam para que possamos melhorar 

a qualidade de vida.  

Cada criança traz de casa uma forma de alimentar-se, tem sua própria 

cultura alimentar, e isso precisa ser respeitado e valorizado, o que cabe a escola 

é estimular o paladar em vários alimentos, para que com isso elas aprendam a 

alimentar-se com variedade e qualidade, sem desconstituir os hábitos familiares, 

porém, também tensionado os modos como às famílias fazem suas escolhas 

alimentares. Assim projetos que visem realmente à mudança de hábitos devem 

envolver estudantes e suas famílias. 

A alimentação escolar está prevista na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 

2009 encontrado em sua primeira página. De acordo com o texto, é diretriz da 

escola “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”. 

Como destacado anteriormente, a alimentação nos primeiros anos de 

vida é fundamental para a formação de hábitos alimentares adequados e 

saudáveis, os quais deverão perpetuar ao longo da vida. Nesse sentido, a escola 

representa um espaço privilegiado para isso, por meio do fornecimento de uma 

alimentação adequada e saudável e da realização de ações de educação 

alimentar e nutricional com os estudantes. 
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Na sociedade contemporânea vivemos um aumento assustador dos 

casos de doenças causadas pela forma incorreta de alimentar-se, cito como 

exemplo a obesidade infantil. De acordo com a Organização mundial da saúde 

a obesidade infantil é caracterizada por um excesso de gordura corporal em 

crianças de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso quando o peso da 

criança está, no mínimo, 15% acima do peso de referência para a sua idade. O 

diagnóstico também pode ser realizado através do IMC (índice de massa 

muscular). 

Oliveira e Fisberg (2003, p.107) já destacavam há 17 anos o aumento 

assustador da obesidade entre crianças e jovens e destacam: 

 

A prevalência mundial da obesidade infantil vem apresentando um 
rápido aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como uma 
verdadeira epidemia mundial. Este fato é bastante preocupante, pois a 
associação da obesidade com alterações metabólicas, como a 
dislipidemia, a hipertensão e a intolerância à glicose, considerados 
fatores de risco para o diabetes melitus tipo 2 e as doenças 
cardiovasculares até alguns anos atrás, eram mais evidentes em 
adultos; no entanto, hoje já podem ser observadas frequentemente na 
faixa etária mais jovem.  

 

Na mesma direção, Zancul (2008, p.22), destaca: 

 

Como se vê, hábitos alimentares inadequados podem gerar sérias 
conseqüências tanto físicas quanto psicológicas, afetando a saúde e a 
qualidade de vida de crianças e jovens. Não só a deficiência alimentar 
representa um problema porquanto a obesidade e os transtornos 
alimentares também têm sido freqüentemente reportados em estudos 
envolvendo esse segmento da população, o que vem ao encontro da 
necessidade de se conhecer melhor o assunto.  

 

Para que as professoras possam efetivamente contribuir na formação 

dos hábitos alimentares saudáveis, estas devem ser qualificadas, com condições 

adequadas de trabalho e conhecimentos sobre a temática, por isso a formação 

universitária inicial e a formação continuada de qualidade são importantes. Nesta 

perspectiva destaca Amorim (2016, p.58-59) que: 

 

Compreender a instituição de Educação Infantil como espaço de 
cuidado educação das crianças implica pensar na organização e nas 
práticas dessas instituições. Nesse sentido, é preciso garantir uma 
educação de boa qualidade para as crianças, que proporcione o 
respeito às suas especificidades e possibilite o seu desenvolvimento 
pleno e integral, considerando os seus aspectos físicos, psicológicos, 
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intelectuais e sociais. Essas especificidades das crianças e de sua 
educação exigem um profissional bem formado e qualificado para a 
função.  

 

Na direção das afirmações da autora em suas análises sobre a formação 

dos profissionais que atuam com as crianças, destaco outros profissionais além 

das professoras e professores que compõe os quadros das escolas e devem ser 

comprometidos com a formação dos hábitos alimentares saudáveis, entre eles 

estão as auxiliares educacionais, auxiliares de alimentações e nutricionistas. 

Assim os profissionais da instituição de Educação Infantil precisam ter 

conhecimento da realidade de cada aluno e aluna, conhecer a comunidade em 

que a instituição está inserida e reconhecer que cada um tem sua forma própria 

de se desenvolver e interagir com os colegas e que isso deve ser respeitado e 

valorizado. E devem ficar atentos as campanhas publicitárias endereçadas às 

crianças, no sentido de alertar às famílias e até as crianças para que façam 

melhores escolhas e que não consumam produtos que na maioria das vezes não 

são tão nutritivos quanto aparentam. Segundo o Guia Alimentar Para a 

População Brasileira (2014, p.118-119): 

 

A publicidade dirigida a crianças usa elementos de que elas mais 
gostam, como personagens, heróis, pessoas famosas, músicas, 
brinquedos, jogos e coleções; está presente nos espaços de sua 
convivência, como escolas, espaços públicos, parques e restaurantes; 
e utiliza os meios de comunicação a que elas estão mais expostas, 
como televisão e internet.  

 

Conforme as orientações propostas no Guia Alimentara Para a 

População Brasileira (2014), destaco, que a publicidade interfere na vida 

alimentar das crianças, tornando assim difícil das professoras instigarem seus 

alunos e alunas a consumir alimentos saudáveis preparados em casa, pois os 

sabores e imagens dos alimentos industrializados são mais convidativos do que 

os alimentos oferecidos de forma mais artesanal. 

As práticas das professoras nos momentos da alimentação envolvem o 

cuidar e o brincar, promovendo um olhar atento para as experiências dos bebês 

e os inesperados que acontecem. A educadora tem como objetivo pensar e 

planejar a forma como deve servir o alimento juntamente com a auxiliar de 

alimentação responsável pela preparação dos alimentos.  
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Segundo o Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos 

(2019, p.93): 

 

Os dois primeiros anos de vida são decisivos para o crescimento e 
desenvolvimento da criança. Além de ganhar peso e altura, ela está 
aprendendo a fazer coisas novas. Aumentam suas habilidades e 
agilidade e, além disso, acontecem importantes modificações na sua 
relação com o ambiente e com as pessoas ao seu redor. Nesse 
período, a criança desenvolve as capacidades de sustentar a cabeça, 
pegar objetos, sentar, engatinhar, ficar de pé, andar e falar, bem como 
a capacidade de mastigar. 
 

Fazem parte das práticas pedagógicas das professoras o planejamento 

do espaço, do tempo, os materiais utilizados, a apresentação de alimentos 

novos, as experiências dos bebês na alimentação a valorização do cotidiano 

sendo fundamentais nas aprendizagens e descobertas das crianças.   

A importância de os bebês realizarem suas refeições no refeitório 

coletivo proporciona o convívio, a socialização e a interação com as outras 

crianças e adultos. O ambiente do refeitório precisa ser adaptado com cadeiras 

adequadas às necessidades dos bebês, e espaços que favoreçam o movimento 

pelo espaço e o desempenho de sua autonomia.  

Os bebês com idade de 4 meses a 1 ano denominado berçário 1(ou que 

não tenham firmeza no corpo, e nem tenham aprendido a caminhar), não utilizam 

do refeitório, pois necessitam de mais atenção e cuidados na hora da 

alimentação, a alimentação é realizada em sala de aula, além de o horário ser 

diferenciado das outras turmas maiores. 

No momento da alimentação por mais que seja em horários 

estabelecidos na rotina escolar, é importante respeitar o tempo da criança para 

se alimentar, aprender a comer, levar o alimento do prato à boca, dominar e 

coordenar-se são tarefas difíceis e precisam tempo, sensibilidade e 

experimentação para assim ser uma prática social e cultural-educativa.    

Segundo o Manual de Alimentação para os Centros de Educação Infantil 

Conveniados (2011, p.16): 

 

Deve-se planejar situações que ofereçam à criança acolhimento, 
atenção, estímulo, desafio, de modo que ela satisfaça suas 
necessidades de diversos tipos e aprenda a fazê-lo de forma cada vez 
mais autônoma. 
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A professora necessita comunicar-se com os bebês sobre o que vai 

acontecer promovendo uma prática com base no diálogo. Na hora das refeições 

permitir que os bebês ajam com autonomia, pois quando eles precisarem irão 

pedir auxílio.  

A professora precisa contemplar as especificidades de cada bebê, ter um 

olhar atento e uma escuta sensível aos bebês valorizando seu crescimento a 

cada dia por meio dos pequenos gestos e ações. Com isso o bebê sentirá 

segurança em estar na presença da professora que o auxiliará no que for preciso 

para o suporte necessário.  

Como nos fala o Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de 2 

Anos (2019, p.94):  

 

Sabores, texturas, cheiros e cores dos alimentos são parte essencial 
na evolução da mastigação e no desenvolvimento como um todo. Além 
disso, a alimentação contribui para a formação da identidade, pois 
permite que a criança aprenda muito sobre si e sobre o ambiente em 
que vive. As práticas alimentares da família — o que, como e quando 
a criança come — desempenham papel importante na formação de 
hábitos saudáveis para toda a vida e influenciarão sua relação com a 
comida. 
 

Os adultos assim como a professora representam muitas vezes o 

modelo para a criança, e dessa forma, nos alimentarmos de maneira saudável 

especialmente junto com os alunos e alunas é importantíssimo para o 

desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis neles. Por isso a importância 

de um currículo adaptado para a alimentação necessária para a fase que a 

criança está. 

Em relação aos documentos legais no campo da Educação Infantil 

apresento a Base Nacional Comum Curricular (2018) que destaca a 

indissociabilidade entre a família e a escola, pois o que os pequenos aprendem 

em casa eles levam para a escola, com isso a professora precisa ter um diálogo 

intenso com os pais na formação dos hábitos alimentares. 

 

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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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.36). 

 

Nesta direção os pais e a professora precisam caminhar juntos para o 

crescimento e o desenvolvimento da alimentação dos pequenos, como por 

exemplo, na passagem dos alimentos líquidos para os sólidos, pois muitas vezes 

é feito na escola sem ao acompanhamento direto dos pais, sendo a escola o 

lugar em que o bebê passa o maior tempo do dia. Assim, é a escola que organiza 

essa transição que deve ser realizada com muitos cuidados e fundamentalmente 

conhecimento dos processos de deglutição e mastigação das crianças. 

Pelo Manual de alimentação para os Centros de Educação Infantil 

conveniados (2011, p.23): 

 

“O ato de se alimentar talvez seja uma das formas mais concretas para 
a criança estabelecer contato com o mundo, isto é, descobrir 
necessidades, texturas, temperaturas, sabores, aromas e, 
principalmente, lidar com todas as emoções que envolvem a 
alimentação, aguçando todos os sentidos que, quando despertados, 
gravam no sabor da memória uma nova emoção para o alimentar-se 
com prazer”. 
 

Ressaltando a exploração na alimentação diária das crianças, 

novamente o papel da professora vem à tona, pois a cada alimento novo 

degustado pelo bebê é um meio de explorar seu próprio paladar. Assim, cada 

bebê descobre seu gosto e aprende a consumir alimentos saudáveis, por meio 

de atividades propostas pela professora. 
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3 CAMINHOS PERCORRIDOS NA PESQUISA 

 

Com a finalidade de ampliar as discussões e reflexões sobre o tema 

“Alimentação no cotidiano escolar no espaço da Educação Infantil”, a pesquisa 

foi desenvolvida em uma escola de Educação Infantil, da cidade de São Luiz 

Gonzaga que atende crianças de quatro meses a três anos.  

No caminho proposto por Gil (2002, p.17): “a pesquisa desenvolve-se ao 

longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada 

formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados”. E assim 

fui construindo os percursos desta pesquisa.  

Está pesquisa teve cunho qualitativo, com abordagem bibliográfica, de 

caráter exploratório, descritiva e explicativa, utilizando como ferramentas de 

coletas de dados foram à entrevista semiestruturada gravadas e transcritas. 

 

3.1 FERRAMENTAS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve a pretensão de realizar observações, entrevistas 

semiestruturadas por meio de rodas de conversas gravadas e transcritas. Porém 

devido à pandemia da corona vírus (Covid-19), não pude utilizar os métodos 

pretendidos na pesquisa, pelo motivo do distanciamento social, com as escolas 

atendendo de forma remota sem poder realizar as observações. Dessa forma 

optei por não realizar as observações e utilizei as entrevistas semi-estruturadas 

como instrumento de coleta de dados. As entrevistas foram realizadas por meios 

digitais como áudio no WhatsApp e/ou pelo Google meet que é um serviço de 

comunicação por vídeo desenvolvida pelo Google. 

 

3.2 SUJEITOS E LOCAL DA PESQUISA 

Primeiramente entrei em contato por WhatsApp para verificar se as 

profissionais tinham disponibilidade e aceitavam fazer parte de minha pesquisa, 

após aceitarem enviei os termos via e-mail. Realizei as entrevistas 

semiestruturadas pelo Google meet, marcadas conforme a disponibilidade de 

horários das pesquisadas, em individual com cada uma delas.   
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A pesquisa foi realizada com 1 auxiliar de alimentação, 1 auxiliar 

educacional, 1 nutricionista (responsável pelo cardápio escolar do município) e 

1 professora da Escola Municipal de Educação Infantil José Leovegildo Alves 

Paiva, localizada na Rua Felipe Camarão no Bairro Agrícola em São Luiz 

Gonzaga. A escola e as participantes da pesquisa autorizaram a divulgação do 

nome da escola e de suas falas a partir do termo de consentimento livre e 

esclarecido, que consta em anexo ao trabalho, assim como as questões usadas 

durante as entrevistas semiestruturadas.  
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4 ANÁLISES E DISCUSSÕES APARTIR DAS ENTREVISTAS 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar de que modo as profissionais, 

especialmente as professoras, as auxiliares de alimentação, as auxiliares 

educacionais e as nutricionistas podem contribuir para a formação de hábitos 

alimentares saudáveis no espaço da Educação Infantil. De forma mais especifica 

este estudo buscou identificar que práticas pedagógicas são desenvolvidas 

pelas professoras que contribuem para a formação dos hábitos alimentares dos 

bebês, entender que papel a auxiliar de alimentação, auxiliar educacional e 

nutricionista da escola desenvolvem para a formação dos hábitos saudáveis e 

colaborar para ampliar as discussões sobre a construção dos hábitos 

alimentares saudáveis por meio da formação para estas profissionais. 

Como realizei entrevistas com apenas um representante dos 

profissionais da escola, então não operei com categorias, organizei minhas 

análises analisando as falas em relação às questões que lancei as entrevistadas, 

que se pautaram pelas seguintes temáticas: Contribuições para a formação dos 

hábitos alimentares saudáveis das crianças. Qualidade das refeições oferecidas 

pela escola e padrões nutricionais recomendados pela nutricionista do município. 

Assim, apresento alguns excertos das entrevistas com o objetivo de tecer 

algumas considerações. 

 

4.1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, QUE CONTRUBUEM NA FORMAÇÃO DE 

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS 

 

Na entrevista realizada com a professora foi possível destacar que ela 

envolve-se com pouca intensidade a respeito da alimentação saudável, não 

valorizando os momentos de refeição como uma prática pedagógica que se 

estende desde o horário de alimentação até os momentos de atividades e o 

desenvolvimento do assunto inserido no decorrer do dia (aulas). Assim 

apresento um excerto de sua fala onde ela narra algumas atividades 

desenvolvidas em sala de aula: 

 
A gente fala para eles de uma forma mais lúdica, em forma de 
brincadeira, mas, sempre tentando chegar no objetivo que é importante 
que é sério, que a gente sempre diz que tem que comer arroz e feijão 
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para ficar forte , a gente sempre diz isso para eles na hora do almoço, 
tem que comer toda a comidinha para poder ficar forte, ficar inteligente 
e a gente tem esse tipo de conversa com eles, então é a minha forma 
de introduzir sobre este tema na verdade, porque a gente pode fazer 
de várias formas, geralmente a gente começa com a parte da 
musicalidade (excerto de fala professora).2 
 

A importância para a questão de não forçar a criança a comer tudo, pois 

aumenta o estresse e diminui o apetite, sendo que as refeições devem ser 

momentos de tranquilidade, conforme nos diz o Guia alimentar para crianças 

brasileiras menores de 2 anos (2019, p.96): 

 

Não se deve forçar a criança a sempre “limpar o prato”, pois isso pode 
prejudicar sua habilidade de controlar o apetite e levar ao ganho de 
peso excessivo. É preciso ter atenção ao ritmo e ao comportamento da 
criança. Por vezes ela pode parar de comer por algum tempo só para 
descansar e, depois, voltar a comer. Ou pode se distrair com o 
ambiente e parar de comer antes de estar saciada. Para diferenciar 
essas situações é preciso conhecer suas reações. 

 

 A saciedade na Educação Infantil, está presente desde as crianças que 

ainda não interagem com a fala, por meio de suas reações, cabe a cuidadora ou 

a professora atentar para isso, pois cada bebê tem uma forma de demonstrar 

estas reações. Assim ressalta o Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras 

Menores de 2 Anos (2019, p.95 e 225): 

  
Quando a criança é muito pequena, ela ainda não consegue comunicar 
vontades e necessidades por meio de palavras. Então, ela utiliza outras 
formas para se expressar: faz sons com a boca, chora, dá risada, 
movimenta as mãos, a cabeça e o corpo. Em relação à alimentação, 
desde os primeiros momentos de vida, para demonstrar que quer se 
alimentar, a criança mostra sinais de fome. Para mostrar que não quer 
mais comer e que já está satisfeita, ela mostra sinais de saciedade. Por 
exemplo, quando está satisfeita em uma mamada, larga o peito ou 
adormece; quando está satisfeita em uma refeição, vira o rosto ou não 
quer mais abrir a boca. 
 
A criança desde cedo é capaz de comunicar quando quer se alimentar 
ou quando já está satisfeita. Os sinais de fome e saciedade devem ser 
reconhecidos e respondidos de forma ativa e carinhosa. Alimentar a 
criança é um processo que demanda paciência e tempo. Estimule a 
criança a comer, mas sem forçá-la, nem mesmo quando ela estiver 
doente. Além da comida que vai no prato, o modo como ela é dada à 
criança também é importante para o seu desenvolvimento. Converse 
com ela e a estimule a conhecer os alimentos. Evite distrações como 

                                                             
2As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 

expressões dos sujeitos de pesquisa. 
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televisão, celular, computador ou tablet, pois podem dispersar a 
criança, tirando o foco do alimento. O prazer da alimentação está nos 
sabores, aromas e na forma como a comida é oferecida. 

 

Outro destaque nessa mesma direção, nos fala Chudo (2009, p. 43), 

que: 

 

Vale ressaltar que o papel do professor (a) durante as refeições dos 
alunos tem importância fundamental no incentivo e no processo de 
aprendizagem das crianças em relação a escolher e a gostar de uma 
alimentação variada e equilibrada.  

 

Como a professora apresentou em sua fala ela tem papel de relevância 

durante as refeições dos alunos, pois é ela a maior incentivadora e conhecedora 

deles, sabe que se o aluno não se alimentar durante o dia, não desempenhara 

uma boa aprendizagem nas atividades propostas do dia. 

Outro destaque nesta mesma direção aparece também quando a 

professora diz que tenta articular a alimentação saudável por meio da 

musicalidade, trabalhando assim com o desenvolvimento corporal, coordenação 

motora, ritmo e equilíbrio, os sentidos, a colagem, pinturas entre outras.  

 

[...] até tem uma música do Clube da Anitinha que é da “Salada de 
Frutas” é muito legal, é um trabalho que a gente tem que fazer que o 
professor tem que correr atrás, as músicas que nós temos na sala de 
aula todos eu que procuro e baixo e gravo, tudo que eu achar 
interessante que seja propicio para introduzir a um determinado 
conteúdo uma determinada atividade eu procuro e encaixo ali, e por 
exemplo daí a partir dali quando eles já tiverem uma memorização 
maior sobre a fruta sobre o legume, já trabalhar a colagem, tudo que 
nem eu falei de uma forma lúdica, mas tudo introduzindo técnicas para 
trabalhar a motricidade para trabalhar a imaginação para trabalhar a 
criatividade é tudo uma coisa puxa a outra, então a gente pode 
trabalhar a colagem,  pode trabalhar os sentidos, pode levar frutas para 
eles provarem, que é o doce o azedo que a gente chama, o paladar ali, 
a gente pode trabalhar também e tipo assim tudo isso dentro de um 
projeto que a gente pode fazer de alimentação saudável e daí fazer 
brincadeiras que envolvam as frutas os legumes, que nem eu falei o 
trabalho de colagem de pintura a musicalidade que é muito importante 
que criança até os três anos eles tem que ter esse desenvolvimento na 
musicalidade para o desenvolvimento  corporal, da coordenação, do 
ritmo  e do equilíbrio. (excerto de fala da professora)3 

 

                                                             
3As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 

expressões dos sujeitos de pesquisa. 
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A narrativa da fala da professora vai ao encontro do proposto na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018, p.25) com os eixos estruturantes da 

Educação Infantil (interações e brincadeira), devem ser assegurados seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham 

condições de aprender e se desenvolver: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 

Expressar e Conhecer-se. 

Pelo excerto da fala da professora nota-se que ela desempenha este 

trabalho por meio da musicalidade, interagindo na perspectiva proposta pela 

Base Nacional Comum Curricular desenvolvendo em suas práticas, os seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, buscando materiais e trazendo 

para a realização de atividade e interação dos alunos.  

A auxiliar educacional entrevistada (que atua na mesma turma que a 

professora), reforça seu trabalho conjunto com a professora na constituição de 

hábitos alimentares saudáveis destacando o trabalha em sala de aula com 

musicalidade e filmes sobre a alimentação saudável, em que trabalhar com 

música na Educação Infantil além de aprender ainda é divertido, pois as crianças 

movimentam-se e aprendem a conviver e respeitar o outro conforme as suas 

possibilidades. 

A auxiliar educacional responde sobre a questão lançada a ela: Como 

você pode contribuir para a formação dos hábitos alimentares saudáveis das 

crianças? 

 
O que agente influencia na alimentação das crianças o que eu faço 
para beneficiar o que a gente faz na escola é oferecer todos os tipos 
de merendas, desde frutas que tem, não ter preguiça de descascar 
picar, picar miudinho dizer que aquele alimento é saudável para ficar 
forte, agente da filminho, a gente passa filminhos infantis, que falam 
sobre a alimentação, daí desde ali já tem uma noção do que cada 
frutinha ou cada alimento beneficia, colocar todas as comidas que tem, 
que a escola oferece colocar no prato, e ele vendo que os seus 
coleguinhas também estão comendo e que eles também vão ter 
vontade, pedir também para os pais ajudar nesse sentido que oferecer 
uma comida saudável para eles em casa, não só mantimentos 
embalados que é fácil, que daí eles também já beneficia o auxílio numa 
boa alimentação.(excerto de fala da auxiliar educacional)4 

 

                                                             
4 As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 
expressões dos sujeitos de pesquisa. 
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Na mesma direção a nutricionista assevera que o seu papel na 

construção de um cardápio saudável, é indispensável para um bom andamento 

dos momentos alimentícios das escolas do município, pois é ela que define 

juntamente com a Secretaria de Educação do município, os alimentos que 

devem ser oferecidos para os alunos, colaborando para a avaliação da qualidade 

e a validade dos alimentos. 

 

O comer então de forma saudável ele está ligado a várias questões, 
desde a oferta de alimentos até o habito alimentar que os adultos que 
convivem com essas crianças tem, a introdução alimentar se agente 
respeitar e permitir o acesso dessas crianças a toda variedade e toda 
riqueza de alimentos disponíveis que a gente tem, nós temos uma 
chance maior de manter bons hábitos alimentares para o resto da vida 
dessa criança, a e criança ela deve ser sempre estimulada a 
experimentar novos sabores, novas texturas, oferecer sempre várias 
vezes o alimento de formas diferentes, e os pais, os professores, os 
adultos que cuidam e convivem com esta criança tem papel 
fundamental nos bons hábitos alimentares, eu acredito que a forma, 
que eu posso contribuir na formação de bons hábitos, inicia pela 
elaboração do cardápio a onde eu coloco os alimentos que essa 
criança vai ingerir, deve ingerir, e consigo mudar ou criar novos hábitos 
alimentares para essa criança, para essa família que convive com esse 
aluno, nós fizemos nas escolas do nosso município o teste de 
aceitabilidade com os alunos, onde a gente consegue ver como está 
aceitação da alimentação escolar e alterar alguma coisa quando 
necessário e durante o ano nós também oferecemos formações com 
as responsáveis pela alimentação escolar, visando melhorias também 
na alimentação dos alunos né, ah nesses 4 anos que eu estou na 
secretaria nós já conseguimos mudar bastante coisa, mas tudo é 
devagar, são a passos lentos, mas com certeza ah já conseguimos 
muita coisa e terão muitas mudanças pela frente ainda para melhor. 
(excerto de fala da nutricionista)5 

 

A fala da Nutricionista vai ao encontro com o que nos diz o Guia 

Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos (2019, p.107): 

 
A criança pode gostar do alimento na primeira vez que o experimenta 
ou pode precisar provar o alimento várias vezes até se familiarizar com 
ele. Caretas não significam que a criança não esteja gostando do 
alimento, mas somente que é um sabor novo, diferente do que estava 
acostumada (por exemplo, o leite materno). Se ela continuar a rejeitar 
o alimento, não desista. Deixe passar alguns dias e ofereça-o 
preparado de outras formas. Algumas crianças precisam provar mais 
de oito vezes um alimento para gostar dele. 
 

A Nutricionista e o Guia alimentar consideram que os alimentos devem 

ser oferecidos para crianças menores de 2 anos, por várias vezes e de formas 

                                                             
5 As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 
expressões dos sujeitos de pesquisa. 
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diversas, fazer isso, cabe aos pais ou responsáveis, auxiliares de alimentações, 

auxiliares educacionais, e professoras, pois o papel da escola também é oferecer 

a alimentação de forma atrativa ao bebê e/ou a criança, e a auxiliar de 

alimentação também diz que é importante oferecer todos os alimentos mesmo 

que a criança não coma. 

 

A aprendizagem na alimentação tem revelado métodos baseados no 
paradigma do condicionamento, para aumentar as preferências 
alimentares como a aprendizagem pela exposição repetida e pela mera 
exposição, aprendizagem sabor-sabor, e aprendizagem nutriente-
sabor. (RAMOS; STEIN, 2000, p.231) 

 

As percepções dos autores vão ao encontro da fala da Nutricionista, pois 

eles ressaltam a importância da repetição dos alimentos, da mesma maneira de 

que o alimento deve ser oferecido para as crianças de formas diferentes, pois 

assim a criança com o passar do tempo comera o alimento, que antes não tinha 

aprendido a comer. 

O cardápio escolar precisa ser feito com constante atenção, de forma 

atender as necessidades dos alunos e também priorizar aqueles que tem alguma 

tolerância alimentar, conforme o Manual de Orientação Para a Alimentação do 

Lactante, do Pré-escolar, do Escolar, do Adolescente e na Escola (2012, p.52):  

 
O cardápio deve respeitar os hábitos da família e as características 
regionais. O esquema alimentar deve ser composto por cinco a seis 
refeições diárias, incluindo-se: café da manhã, lanche da manhã, 
almoço, lanche vespertino, jantar e lanche da noite.  
 

Na entrevista com a Auxiliar de Alimentação e o seu papel na produção 

de uma alimentação saudável ela considera que: 

 

[...] a gente procura fazer tudo conforme a nutricionista nos manda, e 
sempre colocar por mais que a criança não coma algum legume 
alguma coisa assim a gente sempre tenta colocar no pratinho deles 
para eles irem pegando o habito. (excerto da fala da auxiliar de 
alimentação)6 

 

A fala da Auxiliar de Alimentação em que se destaca o estimulo que os 

envolvidos com a alimentação dos pequenos devem fazer todos os dias, pois a 

                                                             
6 As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 
expressões dos sujeitos de pesquisa. 
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criança na faixa etária de 4 meses a 3 anos, ainda não sabe distinguir o que é 

bom e o menos bom, e este papel de estimular a criança se faz presente na hora 

das refeições. 

Analisando as respostas das entrevistadas fica aparente que o papel dos 

envolvidos com a alimentação das crianças não é fácil é um trabalho a realizar-

se em longo prazo, que necessita de tempo, como a professora entrevistada 

relatou que primeiro tem que descobrir as especificações de cada um, pois como 

as crianças permanecem na escola em período integral, elas precisam se 

alimentar. 

A partir das entrevistas é notável a participação de todas as envolvidas 

e as suas contribuições na formação dos hábitos alimentares saudáveis das 

crianças. Fica visível a ação de toda a equipe escolar, em especial as 

entrevistadas que ressaltam a importância que dão aos momentos de 

alimentação para as crianças da Educação Infantil, e o principal que é o cuidar 

e o educar presente nas práticas atitudinais. Nessa direção destaca Amorim 

(2016, p.58): 

 

 

Compreendendo a especificidade da educação infantil, entendemos 
que a ação docente nesse nível de ensino possui uma peculiaridade, 
marcada pelas características próprias das crianças nessa faixa etária, 
quais sejam: a globalidade de suas ações, sua condição de 
vulnerabilidade e sua potencialidade de desenvolvimento e de 
conhecimento. Tal especificidade aponta, pois, para uma ação 
multifacetada, pautada na indissociabilidade cuidado-educação.  

 

Conforme as entrevistadas elas relatam fazer o possível para tornar a 

alimentação o mais saudável, ficam atentas as orientações nutricionais 

recomendadas, para dessa forma conseguirem com que as crianças se 

alimentem de forma adequada com os nutrientes necessária para o dia. 

O trabalho em equipe é fundamental na qualidade do cuidar e educar, 

pois desde o momento da preparação do alimento pela auxiliar de alimentação 

até o momento do comer da criança, por isso a importância da introdução de 

projeto sobre a alimentação saudável, além de rotineiramente trabalhar sobre os 

alimentos consumidos, especialmente no horário do almoço e dos lanches. 

A criança pequena aprende a comer com o coleguinha, pois cada criança 

tem um gosto, uma forma diferenciada de aprender a alimentar-se, como a 
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auxiliar educacional nos fala na entrevista se a criança observar um coleguinha 

comer algo diferenciado, ela também ficara curiosa para provar um alimento 

desconhecido, isso é a socialização de um com o outro, tornando os momentos 

de refeição prazerosos. 

A alimentação saudável na Educação Infantil sem sombra de dúvidas é 

relevante para o contexto da formação de professoras, pois a ação da professora 

durante as refeições também é um ato pedagógico, é uma forma de trabalhar o 

desenvolvimento da criança e fazer com que assim ela seja o intermediário na 

formação dos hábitos alimentares saudáveis. 

 

4.2 A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA NA ESCOLA E OS PADRÕES 

NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS 

 

Essa seção diz a respeito à alimentação oferecida na escola para as 

crianças, pois estas fazem no mínimo três refeições diárias e alguns tomam leite 

que é fornecido pela SEMEDE - Secretaria Municipal de Educação e Esporte do 

município de São Luiz Gonzaga. 

A alimentação oferecida na escola deve ser balanceada, mesmo com 

algumas adaptações e “transgressões” permitidas as crianças que se alimentam 

nesse ambiente, mencionadas pela a Auxiliar Educacional. 

Para a Auxiliar Educacional a alimentação que as crianças têm na escola 

é bem balanceada, em sua opinião não falta, proteína, nutrientes e nem grãos: 

 

Muito saudável rica em nutrientes, tem o acompanhamento da 
nutricionista do município que passa para as auxiliares de 
alimentações as alimentações necessárias, que devem ser oferecidas 
aos alunos todos os dias tem uma comida em grãos, desde feijão, 
lentilha e canjica, nenhum dia da semana falta algum nutriente, 
proteína carne todos os dias, também salada, é muito boa a comida da 
nossa escola as auxiliares de alimentações fazem com muito gosto 
com muito amor. 
E as auxiliares de alimentações vendo que a gente oferece para os 
alunos também ajuda com que elas fazem cada dia mais e melhor, é 
um conjunto desde nós auxiliares educacionais e pessoal da cozinha 
da escola, todos os dias tem proteína, carboidrato, nunca falta e 
também pedir o auxílio dos pais em casa que eles também passam a 
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alimentação saudável para os filhos. (excerto de fala da auxiliar 
educacional)7 

 

Conforme o Guia Alimentar Para a População Brasileira (2014, p. 15): 

 

A ingestão de nutrientes, propiciada pela alimentação, é essencial para 
a boa saúde. Igualmente importantes para a saúde são os alimentos 
específicos que fornecem os nutrientes, as inúmeras possíveis 
combinações entre eles e suas formas de preparo, as características 
do modo de comer e as dimensões sociais e culturais das práticas 
alimentares.  

 

A fala da Auxiliar Educacional, em consonância com o Guia Alimentara 

Para a População Brasileira, vem em consonância à necessidade que as 

crianças têm na ingestão de nutrientes específicos para o seu desenvolvimento, 

seja na aprendizagem, na cognição e principalmente na alimentação saudável a 

qual terá efeito positivo para a saúde agora e futura.  

A Professora destaca em sua fala sobre o cardápio que a escola oferece, 

que é seguido pela nutricionista, o qual é de qualidade, para que assim as 

crianças tenham a alimentação adequada para a sua faixa etária (4 meses a 

1ano), auxiliando no seu desempenho e desenvolvimento. 

 

Essa parte a gente sabe que a alimentação que é feita no refeitório ela 
é a partir de um cardápio que a nutricionista do município passa para 
as gurias, que elas têm todo um cuidado para tentar seguir aquilo ali, e 
daí isso é uma parte mais assim interna lá, eu acho interessante assim 
claro que sempre agente da umas dicas para as gurias tentarem fazer 
umas coisas diferentes, assim para as crianças que tipo as crianças às 
vezes gostam de uma coisa diferente, mas o cardápio tem que ser 
seguido pela nutricionista, que a nutricionista vai em todas as escolas 
do município e ela passa este cardápio e tem que seguir este cardápio 
e é um cardápio bem diversificado, assim sabe muito bem feito e a 
gente, bom a gente dando dicas assim para as gurias ajudando elas 
assim em alguns momentos, tem tá faltando alguma coisa ou que elas 
não tem ideia a gente vai lá e dá umas dicas e ajuda elas a fazer 
alguma coisa diferente para dar uma alegrada nas crianças, mas é isso 
ai, eu acho bem importante esta parte que as gurias fazem que tem 
que seguir este cardápio desenvolvido pela nutricionista do município 
e é uma preocupação que o município tem em colocar uma 
alimentação de qualidade para as crianças. (excerto de fala da 
professora)8 

 

                                                             
7 As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 
expressões dos sujeitos de pesquisa. 
8 As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 
expressões dos sujeitos de pesquisa. 
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Conforme a fala da professora a escola precisa trabalhar em grupo uma 

funcionária cooperando com a outra, caso esteja faltando algum alimento ele 

precisa ser substituído por outro que tenha a mesma equivalência nutricional. 

 

A escola de Educação Infantil, como local de acolhida e das primeiras 
experiências de vida coletiva dos bebês, é um espaço de complexas 
aprendizagens nos primeiros anos de vida, sendo a escola, muitas 
vezes, responsável por vivenciar junto com as crianças mudanças nos 
seus modos de se alimentar, que passa do seio materno à comida com 
textura, cheiros, sabores, talheres e demais utensílios. 
(ALBUQUERQUE; CORSO; FELIPE, 2017, p.84-85) 

 

Através de leituras no Guia alimentar para crianças brasileiras menores 

de 2 anos, a criança em seu desenvolvimento, especialmente nesta faixa etária 

até os dois anos, necessita de palpar os alimentos, sentir o cheiro, provar 

sabores diferentes, e assim as cuidadoras, Professoras e Auxiliares 

Educacionais tem a função de mostrar como usar os talheres, os copos, as 

xícaras de comer devagar e mastigar bem os alimentos é algo do cotidiano, pois 

é a forma da criança ter autonomia para a sua própria alimentação.   

Nessa perspectiva, destacam os autores Barbosa e Chagas (2009, p. 

15-16) que: 

 

1º) Em muitos casos, é na escola que acontece pela primeira vez o 
processo de apresentação dos alimentos às crianças e adolescentes 
de forma sistemática; 
2º) Na escola, o educando passa grande parte da sua vida e forma 
laços de confiança com seus pares e com adultos; 
3º) As relações entre os pares, sobretudo na préadolescência e 
adolescência, é de aprendizagem mútua, imitação, de auto-afirmação 
diante do grupo social; 
4º) A escola é responsável pelo processo de formação do cidadão 
consciente e bem orientado, capaz de cumprir seus deveres e cobrar 
seus direitos; e, por fim, 
5º) É da escola que carregamos as melhores marcas e lembranças. 

 

Na escola que as crianças da Educação Infantil passam o dia todo, 

alimentando-se nesse ambiente, e o papel da professora é o de fomentar para 

que as crianças aprendam a exercer a alimentação saudável, saindo da escola 

(família). 

A escola necessita de orientações nutricionais para a alimentação das 

crianças, pois cada criança desenvolve-se em seu tempo e se não tiver estas 
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orientações os alunos vão perecer de alguns nutrientes necessário ao seu 

desenvolvimento corporal, a alimentação na escola deve ser balanceada para 

tornar os cardápios eficientes e saborosos. 

Em relação às refeições oferecidas pela escola a Auxiliar de Alimentação 

destaca que:  

 

Eu no meu ver acho que é uma alimentação bem balanceada é boa a 
alimentação os produtos são de qualidade, a gente sempre tá 
verificando a qualidade do produto, sabe é boa. (excerto de fala da 
auxiliar de alimentação)9 
 

A Auxiliar de Alimentação tem a função de preparar os alimentos para 

as crianças, e ter produtos de qualidade fornecidos pela Secretaria da Educação 

do Município é importantíssimo, pois cada alimento tem suas vitaminas e seus 

nutrientes, que se estiverem fora da data de validade perdem estes valores 

nutricionais e ainda podem causar reações alérgicas nas crianças, e isso as 

Auxiliares de Alimentações responsáveis precisam estar atentas. 

Além da Auxiliar de Alimentação preparar os alimentos, ela também deve 

usar roupas adequadas durante preparação dos alimentos, como aventais, luvas 

e toucas, isso faz parte do seu vestuário e de sua proteção e dos alimentos 

também, pois não é nada higiênico encontrar cabelo na comida, ou estar com as 

unhas sujas e preparar um pão por exemplo.  

Em relação às refeições oferecidas pela escola a Nutricionista 

responsável pelo cardápio da rede municipal de São Luiz Gonzaga destaca que: 

 
Sim o cardápio é implementado com algumas exceções, não é cem por 
cento implementado, mas na grande maioria dos dias nós 
conseguimos seguir o cardápio sim. (excerto de fala da nutricionista)10 

 

A Nutricionista considera que faz a sua parte na elaboração do cardápio, 

mas a execução é das Auxiliares de Alimentações juntamente com a gestão da 

escola que devem implementar, pois se as escolas conseguem em quase todos 

os dias seguir o cardápio, as crianças estão tendo uma alimentação balanceada 

e com os nutrientes necessários para ter uma alimentação saudável.  

                                                             
9 As falas foram transcritas de forma como foram expressas oralmente, mantendo as 
expressões da auxiliar de alimentação. 
10 As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 
expressões dos sujeitos de pesquisa. 
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Aqui se procurou destacar a importância de seguir os padrões 

nutricionais e o Guia Alimentar Para a População Brasileira e assim a Auxiliar de 

Alimentação e a Nutricionista responderam quando questionadas.  

O segmento dos padrões nutricionais recomendados tanto para a escola 

como para a população em geral é um desafio, ainda mais com crianças até dois 

anos, veremos agora as respostas das entrevistas sobre este assunto. 

 

Sim segue e até porque a alimentação que vai para a escola primeiro 
passa pela nutricionista para ela ver avaliar se realmente tem padrão 
nutricional e tal para depois fazerem as encomendas para mandar para 
nós, então sim segue. E ela manda cardápio para nós tudo direitinho 
então segue sim padrão nutricional. (excerto de fala da auxiliar de 
alimentação) 

 

Pelo relato da Auxiliar de Alimentação entrevistada a escola segue os 

padrões nutricionais recomendados pela nutricionista do município, isso é muito 

bom, pois as crianças precisam destes padrões para o desenvolvimento em tudo, 

especialmente do paladar, se a criança quando pequena aprender a alimentar-

se saudavelmente na fase adulta conseguira manter-se saudável. 

 

Sim eu sigo sim os padrões do guia alimentar não vou dizer que cem 
por cento, mas consigo sim elaborar o cardápio com alimento in natura, 
alimentos minimamente processados é nessa teoria do descascar mais 
e desembalar menos, nós sempre passamos isso para as responsáveis 
da alimentação escolar reduzindo a quantidade de sal de gordura de 
açúcar e agora com a nova Resolução de 8 de maio de 2020, que 
proíbe mais alguns gêneros no cardápio, com certeza teremos mais 
alterações e melhoras para a alimentação escolar no ano de 2021, mas 
posso dizer que tivemos uma boa evolução na merenda na 
alimentação escolar dos nossos alunos da rede municipal. (excerto de 
fala da nutricionista)11 

 

A Nutricionista do município de São Luiz Gonzaga das escolas da rede 

pública municipal, diz que segue os padrões do Guia Alimentar Para a População 

Brasileira, isso é benéfico, pois com a escola seguindo estes padrões as crianças 

terão grandes chances de manter uma boa alimentação com os valores 

nutricionais adequados.  

Segundo o Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, 

(2019, p.64) alimentos in natura são: 

                                                             
11 As falas foram transcritas da forma como foram expressas oralmente, mantendo as 
expressões dos sujeitos de pesquisa. 
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...obtidos diretamente das plantas ou dos animais e não sofrem 
qualquer alteração após deixar a natureza. Os alimentos minimamente 
processados passam por alguma modificação, como limpeza, remoção 
de partes indesejáveis, divisão, moagem, secagem, fermentação, 
pasteurização, refrigeração, congelamento ou processos semelhantes 
que não envolvam a adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou qualquer 
outra substância ao alimento original. 
 

Como o Guia Alimentara Para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos 

(2019) segue o Guia Alimentar Para a População Brasileira (2014), que nos diz: 

A escolha por uma alimentação com alimentos in natura não deveria ser apenas 

uma opção e sim ser regulamentada para todos, seja nas escolas ou em 

restaurantes, em casa, pois estes alimentos são ricos em nutrientes, por não 

passarem pelo processo que os alimentos prontos têm, além disso, os alimentos 

prontos são ricos em gorduras, açúcares e sais, que o nosso organismo 

necessita em pouca quantidade. 

Conforme a Nutricionista destacou em sua fala a respeito da Resolução 

n°06, de 08 de maio de 20020, no Capítulo IV na Seção II Dos Cardápios Da 

Alimentação Escolar no inciso 7º Para os cardápios planejados para as creches, 

adicionalmente, devem ser apresentados a consistência das preparações e os 

micronutrientes prioritários dispostos no Anexo IV, que se encontra nas páginas 

08 e 09: 

 

...VI – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades 
nutricionais, distribuídas em, no mínimo, três refeições, para os 
estudantes participantes de programas de educação em tempo integral 
e para os matriculados em escolas de tempo integral.  
§ 2º Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em 
período integral, os cardápios devem ofertar, obrigatoriamente, no 
mínimo 520g/estudantes/semana de frutas in natura, legumes e 
verduras, assim distribuídos: 
 I – frutas in natura, no mínimo, quatro dias por semana;  
II – hortaliças, no mínimo, cinco dias por semana.  
§ 3º As bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da 
oferta de frutas in natura.  
§ 4º É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de ferro heme no 
mínimo 4 (quatro) dias por semana nos cardápios escolares. No caso 
de alimentos fonte de ferro não heme, estes devem ser acompanhados 
de facilitadores da sua absorção, como alimentos fonte de vitamina C. 
 § 5º É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de vitamina A pelo 
menos 3 dias por semana nos cardápios escolares.  
§ 6º Os cardápios devem, obrigatoriamente, limitar a oferta de:  
I – produtos cárneos a, no máximo, duas vezes por mês;  
II – legumes e verduras em conserva a, no máximo, uma vez por mês; 
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III – bebidas lácteas com aditivos ou adoçados a, no máximo, uma vez 
por mês em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em 
período parcial e, no máximo, duas vezes por mês em unidades 
escolares que ofertam alimentação escolar em período integral; 
IV – biscoito, bolacha, pão ou bolo a, no máximo, duas vezes por 
semana quando ofertada uma refeição, em período parcial; a, no 
máximo, três vezes por semana quando ofertada duas refeições ou 
mais, em período parcial; e a, no máximo, sete vezes por semana 
quando ofertada três refeições ou mais, em período integral;  
V – doce a, no máximo, uma vez por mês;  
VI – preparações regionais doces a, no máximo, duas vezes por mês 
em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período 
parcial; e a, no máximo, uma vez por semana em unidades escolares 
que ofertam alimentação escolar em período integral;  
VII – margarina ou creme vegetal a, no máximo, duas vezes por mês 
em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período 
parcial; e a, no máximo, uma vez por semana em unidades escolares 
que ofertam alimentação escolar em período integral.  
§ 7º É proibida a oferta de gorduras trans industrializadas em todos os 
cardápios. 
§ 8º É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de 
açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as 
crianças até três anos de idade, conforme orientações do FNDE. 

 

Esta Resolução vem para restringir ainda mais o uso de doces, gorduras 

trans., margarinas, de produtos farináceos, de produtos cárneos e ressaltar a 

alimentação rica em frutas in natura, legumes e verduras, alimentos com fonte 

de ferro heme, e alimentos com vitamina A e C. 

A resolução vem de encontro ao Guia alimentar para a população 

brasileira de 2014, ao Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 

anos de 2019 e a Lei N° 11.947 de 06 de junho de 2009, apresentadas neste 

trabalho, o qual ressalta a importância da alimentação adequada para cada faixa 

etária especialmente pra crianças até dois anos, ou os primeiros alimentos da 

vida, além do leite materno que é insubstituível para estes primeiros anos. 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Por meio desta pesquisa qualitativa foi possível constatar que a 

alimentação saudável é de relevância para a formação inicial das professoras, 

pois com o crescente aumento de crianças inseridas na Educação Infantil, 

especialmente na faixa etária dos quatro meses a um ano, que é o foco desta 

pesquisa, contemplando a Alimentação Saudável no Espaço da Educação 

Infantil. 

A pesquisa realizada teve por objetivo geral analisar de que modo as 

profissionais, especialmente as Professoras, as Auxiliares de Alimentação, as 

Auxiliares Educacionais e as Nutricionistas podem contribuir para a formação de 

hábitos alimentares saudáveis no espaço da Educação Infantil. Para alcançar 

este objetivo delineei alguns objetivos de forma mais especificas que foram: 

Identificar que práticas pedagógicas são desenvolvidas pelas Professoras que 

contribuem para a formação dos hábitos alimentares dos bebês, entender que 

papel a Auxiliar de Alimentação, Auxiliar Educacional e Nutricionista da escola 

desenvolvem para a formação dos hábitos alimentares saudáveis e colaborar 

para ampliar as discussões sobre a construção dos hábitos alimentares 

saudáveis por meio da formação para estas profissionais.  

No decorrer deste trabalho, foi possível notar a preocupação que as 

profissionais: Auxiliar de Alimentação, Auxiliar Educacional, Nutricionista e 

Professora, entrevistadas, tem com a alimentação das crianças, praticando em 

sua rotina, atividades rotineiras trabalhando com pouca ênfase na formação de 

hábitos alimentares saudáveis, desenvolvendo com pouca qualidade as suas 

práticas. 

As quatro profissionais fazem parte da rotina das crianças são as 

principais promovedoras dos hábitos alimentares das crianças, construindo 

cardápios, elaborando as refeições, auxiliando nas práticas pedagógicas, que 

não ficam só no horário da alimentação, o qual não ficou visível e esclarecido, 

pelas falas da professora e da auxiliar educacional, não realizam em sala de 

aula, projetos, ações, questionamentos, pautados em planejamentos e 

assimilações com a realidade. 
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Conforme a transcrição das falas das entrevistadas a Educação Infantil 

não é apenas seguir a rotina e regras, mas sim dar atenção aos momentos de 

vivencias nos momentos alimentícios, pois a cada descoberta nova que a criança 

tem é um crescimento dela, trabalho de tempo em conjunto com todas as 

funcionárias envolvidas na alimentação, pois a convivência com as adultas e as 

outras crianças é o que gera o desenvolvimento e o crescente aprendizado dos 

seus hábitos alimentares saudáveis. Assim as autoras destacam que: 

 

Não são todos os sujeitos que necessitam saber que a Educação 
Infantil, em especial a educação com bebês, não é apenas cuidar; que 
trocar fraldas não é apenas um ato de higiene que o adulto faz; que dar 
uma refeição não é apenas alimentar o pequeno ser que ainda não é 
independente para isso. Há um tempo na rotina escolar, que vai além 
das definições de horário para entrar na instituição, para as refeições 
ou para brincar na praça. Um tempo que possibilite as transformações, 
as interações e as experiências dos bebês; que não seja cortado, 
apressado ou negligenciado para seguir uma sequência linear e rígida 
de uma rotina autoritária. (ALBUQUERQUE; CORSO; FELIPE, 2017, 
p.56) 

 

Na Educação Infantil os momentos alimentares como café, almoço, 

lanche e para os menores a amamentação é realizada na escola, pois as 

crianças permanecem ali em período integral, muitas vezes é na escola que irão 

desenvolver os hábitos alimentares saudáveis, aprendendo e levando isso para 

a sua casa e seus familiares, tornando-se assim uma criança com bons hábitos 

alimentares.  

As entrevistadas em suas falas salientam a importância do trabalho em 

conjunto entre elas e entre a família, pois sem a família das crianças participando 

ativamente da continuação dos hábitos alimentares saudáveis promovidos pela 

escola, não se consegue ter um bom desenvolvimento destes hábitos para com 

as crianças, pois como mencionado neste trabalho os adultos são os 

influenciadores delas. 

Chegando ao final deste trabalho foi constatado que é preciso para 

desenvolver hábitos saudáveis nas crianças, construir projeto e ações que 

envolvam professora e o auxílio da auxiliar educacional, e todos os setores da 

escola.  

Concluo este trabalho com o sentimento de dever cumprido de ter 

conseguido alcançar os objetivos propostos, (mesmo com a pandemia do corona 
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vírus, do distanciamento social, de ter realizado a pesquisa pelas ferramentas 

digitais), e especialmente ter abordado um assunto de relevância para a 

formação inicial de professoras, o qual ficou esclarecido, e aumentou ainda mais, 

a necessidade em cuidar deste momento que é a formação de hábitos 

alimentares saudáveis das crianças e a função como futura pedagoga, que os 

momentos de alimentação, são sim práticas pedagógicas. 
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ANEXO A – Carta De Anuência Da Instituição Co-Participante 

 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o 

desenvolvimento da pesquisa “Alimentação no cotidiano escolar: um estudo sobre 

a rotina de uma escola de Educação Infantil do município de São Luiz 

Gonzaga/RS” de autoria da pesquisadora Lidiane Chimanoski Rodrigues a ser 

desenvolvido em nossa instituição. Informamos que conhecemos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado pelos sujeitos de pesquisa 

participantes da Escola Municipal de Educação Infantil José Leovegildo Alves Paiva.  

Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 

466/2012 e a Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada 

sempre que necessário, fornecendo informações.  

Sabemos que a Escola Municipal de Educação Infantil José Leovegildo Alves 

Paiva poderá a qualquer fase desta pesquisa retirar esse consentimento e neste caso, 

informaremos a pesquisadora acima mencionada. Além disto, concordamos que os 

resultados deste estudo poderão ser apresentados por escrito ou oralmente em 

congressos e/ou revistas científicas, garantindo o sigilo e a privacidade dos 

participantes envolvidos na pesquisa. 

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

 
 
Atenciosamente, 
 

Local e Data: São Luiz Gonzaga, ___Setembro, 2020  
 
__________________________________________ 
Diretora: Leila da Rosa Marques 

 
Escola Municipal de Educação Infantil José Leovegildo Alves Paiva  
CNPJ: 89988844/0001-04 
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ANEXO B – Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Auxiliar de Alimentação 

Formação: Ensino Médio 

Tempo de Trabalho: 23 anos 

1) Quais as suas contribuições para a formação dos hábitos alimentares 

saudáveis das crianças? 

2) O que você pensa sobre a alimentação que é fornecida pela Secretaria da 

Educação do município? 

3) A escola segue os padrões nutricionais recomendados pela nutricionista do 

município?  

 

Auxiliar Educacional 

Formação: Ciências Contábeis 

Tempo de Trabalho: 4 anos 

1) Como você pode contribuir para a formação dos hábitos alimentares saudáveis 

das crianças? 

2) O que você pensa sobre a alimentação que é oferecida no refeitório da escola?   

 

Nutricionista 

Formação: Nutrição (UNIJUI) 

Tempo de Trabalho: 10 anos  

1) Como você pode contribuir na formação de hábitos alimentares saudáveis para 

as crianças?   

2) O cardápio elaborado por você é implementado na escola?  

3) Você segue os padrões do Guia Alimentar Para a População Brasileira em suas 

orientações do cardápio escolar? 

 

Professora 
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Formação: Curso Normal (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora), Ciências Biológicas 

Licenciatura Bacharelado (URI-Santo Ângelo), Pós-graduação em Segurança 

Alimentar e agroecologia (UERGS-SLG) e (cursando) Pedagogia (FETREMES- São 

Paulo da Missões). 

Tempo de docência: 5 anos 

1) O que você pensa sobre a alimentação que é oferecida para as crianças no 

refeitório da escola? 

2) Que práticas pedagógicas você desenvolve para a formação dos hábitos 

alimentares saudáveis das crianças? 
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ANEXO C –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de Graduação em 

Educação, intitulada “ALIMENTAÇÃO NO COTIDIANO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A 

ROTINA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ 

GONZAGA/RS”. A pesquisadora responsável por essa pesquisa é Lidiane Chimanoski Rodrigues, que 

pode ser contatada no telefone (055 992282565), no endereço Rua Andrade Neves, N°505 - Bairro Duque 

de Caxias – São Luiz Gonzaga, RS, e-mail: (lidiane-rodrigues@uergs.edu.br). 

Será realizada uma entrevista, tendo como objetivo geral analisar de que modo as 

profissionais, especialmente as professoras, as auxiliares educacionais, as auxiliares de alimentação e as 

nutricionistas podem contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis no espaço da 

Educação Infantil e objetivos específicos identificar que práticas pedagógicas são desenvolvidas pelas 

professoras que contribuem para a formação dos hábitos alimentares dos bebês, entender que papel a 

auxiliar de alimentação, a auxiliar educacional e nutricionista da escola desenvolvem para a formação 

dos hábitos saudáveis e colaborara para ampliar as discussões sobre a construção dos hábitos alimentares 

saudáveis por meio da formação para estas profissionais. A justificativa dessa pesquisa é com o intuito 

de compreender como ocorre a alimentação no cotidiano escolar na Educação Infantil em especial com 

crianças de 4 meses a 1 ano, etapa essa em que as crianças passam pelo desaleita mento e iniciam os 

seus primeiros contatos com a alimentação. A alimentação no espaço escolar é um assunto de extrema 

relevância, pois é nesse período etário que as crianças começam a construir seus hábitos alimentares que 

levaram para toda a vida. Poderão ser previamente agendados a data e horário para a referida entrevista. 

Este procedimento ocorrerá na SEMEDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

ESPORTE. Não é obrigatório responder a todas as perguntas. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão de servir como motivação para o 

reconhecimento na formação dos hábitos alimentares saudáveis no cotidiano da Educação Infantil. 

A pessoa que estará acompanhando o procedimento da entrevista será apenas a pesquisadora 

estudante de graduação Lidiane Chimanoski Rodrigues.  

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de despesa e 

constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos técnicos e 

científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através da não identificação 

do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de 

violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é feito em 02 (duas) 

vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com a Professora 

Doutora Rita Cristine Basso Soares Severo – e-mail: rita-severo@uergs.edu.br.   

 

 

Nome da participante: JOSIELE OLIVEIRA DE MELO 
 

 

 
___________________________________      ______________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa  Assinatura da pesquisadora 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de Graduação em 

Educação, intitulada “ALIMENTAÇÃO NO COTIDIANO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A 

ROTINA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ 

GONZAGA/RS”. A pesquisadora responsável por essa pesquisa é Lidiane Chimanoski Rodrigues, que 

pode ser contatada no telefone (055 992282565), no endereço Rua Andrade Neves, N°505 - Bairro Duque 

de Caxias – São Luiz Gonzaga, RS, e-mail: (lidiane-rodrigues@uergs.edu.br). 

Será realizada uma entrevista, tendo como objetivo geral analisar de que modo as 

profissionais, especialmente as professoras, as auxiliares educacionais, as auxiliares de alimentação e as 

nutricionistas podem contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis no espaço da 

Educação Infantil e objetivos específicos identificar que práticas pedagógicas são desenvolvidas pelas 

professoras que contribuem para a formação dos hábitos alimentares dos bebês, entender que papel a 

auxiliar de alimentação, a auxiliar educacional e nutricionista da escola desenvolvem para a formação 

dos hábitos saudáveis e colaborara para ampliar as discussões sobre a construção dos hábitos alimentares 

saudáveis por meio da formação para estas profissionais. A justificativa dessa pesquisa é com o intuito 

de compreender como ocorre a alimentação no cotidiano escolar na Educação Infantil em especial com 

crianças de 4meses a 1 ano, etapa essa em que as crianças passam pelo desaleitamento e iniciam os seus 

primeiros contatos com a alimentação. A alimentação no espaço escolar é um assunto de extrema 

relevância, pois é nesse período etário que as crianças começam a construir seus hábitos alimentares que 

levaram para toda a vida. Poderão ser previamente agendados a data e horário para a referida entrevista. 

Este procedimento ocorrerá na ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ 

LEOVEGILDO ALVES PAIVA. Não é obrigatório responder a todas as perguntas. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão de servir como motivação para o 

reconhecimento na formação dos hábitos alimentares saudáveis no cotidiano da Educação Infantil. 

A pessoa que estará acompanhando o procedimento da entrevista será apenas a pesquisadora 

estudante de graduação Lidiane Chimanoski Rodrigues.  

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de despesa e 

constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos técnicos e 

científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através da não identificação 

do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de 

violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é feito em 02 (duas) 

vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com a Professora 

Doutora Rita Cristine Basso Soares Severo – e-mail: rita-severo@uergs.edu.br.   

 

 
Nome da participante: KELLEN AGUSTINI 

 

 

 
 

_______________________________________  ______________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa                     Assinatura da pesquisadora 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de Graduação em 

Educação, intitulada “ALIMENTAÇÃO NO COTIDIANO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A 

ROTINA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ 

GONZAGA/RS”. A pesquisadora responsável por essa pesquisa é Lidiane Chimanoski Rodrigues, que 

pode ser contatada no telefone (055 992282565), no endereço Rua Andrade Neves, N°505 - Bairro Duque 

de Caxias – São Luiz Gonzaga, RS, e-mail: (lidiane-rodrigues@uergs.edu.br). 

Será realizada uma entrevista, tendo como objetivo geral analisar de que modo as 

profissionais, especialmente as professoras, as auxiliares educacionais, as auxiliares de alimentação e as 

nutricionistas podem contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis no espaço da 

Educação Infantil e objetivos específicos identificar que práticas pedagógicas são desenvolvidas pelas 

professoras que contribuem para a formação dos hábitos alimentares dos bebês, entender que papel a 

auxiliar de alimentação, a auxiliar educacional e nutricionista da escola desenvolvem para a formação 

dos hábitos saudáveis e colaborara para ampliar as discussões sobre a construção dos hábitos alimentares 

saudáveis por meio da formação para estas profissionais. A justificativa dessa pesquisa é com o intuito 

de compreender como ocorre a alimentação no cotidiano escolar na Educação Infantil em especial com 

crianças de 4 meses a 1 ano, etapa essa em que as crianças passam pelo desaleitamento e iniciam os seus 

primeiros contatos com a alimentação. A alimentação no espaço escolar é um assunto de extrema 

relevância, pois é nesse período etário que as crianças começam a construir seus hábitos alimentares que 

levaram para toda a vida. Poderão ser previamente agendados a data e horário para a referida entrevista. 

Este procedimento ocorrerá na ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ 

LEOVEGILDO ALVES PAIVA. Não é obrigatório responder a todas as perguntas. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão de servir como motivação para o 

reconhecimento na formação dos hábitos alimentares saudáveis no cotidiano da Educação Infantil. 

A pessoa que estará acompanhando o procedimento da entrevista será apenas a pesquisadora 

estudante de graduação Lidiane Chimanoski Rodrigues.  

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de despesa e 

constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos técnicos e 

científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através da não identificação 

do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de 

violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é feito em 02 (duas) 

vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com a Professora 

Doutora Rita Cristine Basso Soares Severo – e-mail: rita-severo@uergs.edu.br.   

 

 
Nome da participante: MICHELLY POSSA OSTWALD 

 

 
 

 

_______________________________________      ____________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa                        Assinatura da pesquisadora 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de Graduação em 

Educação, intitulada “ALIMENTAÇÃO NO COTIDIANO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A 

ROTINA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ 

GONZAGA/RS”. A pesquisadora responsável por essa pesquisa é Lidiane Chimanoski Rodrigues, que 

pode ser contatada no telefone (055 992282565), no endereço Rua Andrade Neves, N°505 - Bairro Duque 

de Caxias – São Luiz Gonzaga, RS, e-mail: (lidiane-rodrigues@uergs.edu.br). 

Será realizada uma entrevista, tendo como objetivo geral analisar de que modo as 

profissionais, especialmente as professoras, as auxiliares educacionais, as auxiliares de alimentação e as 

nutricionistas podem contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis no espaço da 

Educação Infantil e objetivos específicos identificar que práticas pedagógicas são desenvolvidas pelas 

professoras que contribuem para a formação dos hábitos alimentares dos bebês, entender que papel a 

auxiliar de alimentação, a auxiliar educacional e nutricionista da escola desenvolvem para a formação 

dos hábitos saudáveis e colaborara para ampliar as discussões sobre a construção dos hábitos alimentares 

saudáveis por meio da formação para estas profissionais. A justificativa dessa pesquisa é com o intuito 

de compreender como ocorre a alimentação no cotidiano escolar na Educação Infantil em especial com 

crianças de 4 meses a 1 ano, etapa essa em que as crianças passam pelo desaleitamento e iniciam os seus 

primeiros contatos com a alimentação. A alimentação no espaço escolar é um assunto de extrema 

relevância, pois é nesse período etário que as crianças começam a construir seus hábitos alimentares que 

levaram para toda a vida. Poderão ser previamente agendados a data e horário para a referida entrevista. 

Este procedimento ocorrerá na ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ 

LEOVEGILDO ALVES PAIVA. Não é obrigatório responder a todas as perguntas. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão de servir como motivação para o 

reconhecimento na formação dos hábitos alimentares saudáveis no cotidiano da Educação Infantil. 

A pessoa que estará acompanhando o procedimento da entrevista será apenas a pesquisadora 

estudante de graduação Lidiane Chimanoski Rodrigues.  

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de despesa e 

constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos técnicos e 

científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através da não identificação 

do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de 

violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é feito em 02 (duas) 

vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com a Professora 

Doutora Rita Cristine Basso Soares Severo – e-mail: rita-severo@uergs.edu.br.   

 

 
Nome da participante: MÔNICA SANDRETE DORNELES LINO 

 

 
______________________________________  _______________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa   Assinatura da pesquisadora 


