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RESUMO 

Introdução: A alimentação saudável é um tema que vem de encontro às necessidades atuais da 

sociedade, pois a obesidade infantil e os maus hábitos alimentares prejudicam a saúde e o bem-

estar de muitas crianças dificultando a aprendizagem e o bom desenvolvimento do corpo. 

Buscar uma educação alimentar saudável deve acontecer desde os primeiros dias de vida do ser 

humano. Objetivo:  Dessa forma esse trabalho teve como objetivo propor projetos de trabalho 

com educação alimentar para que os alunos dos anos iniciais possam desenvolver a consciência 

dos benefícios da alimentação saudável. Metodologia: Como metodologia foi adotada a 

pesquisa bibliográfica para a parte teórica e a pedagogia de projetos para a construção de 

atividades a partir do tema. Resultados e discussão: Foram propostos dois projetos de ação 

interdisciplinar visando ao desenvolvimento de bons hábitos alimentares no Ensino 

fundamental, intitulado “O desenvolvimento de bons hábitos alimentares no Ensino 

Fundamental”, e o segundo comemorando a semana da alimentação de maneira prazerosa na 

Educação Infantil, com o título de “Comemorando a Semana da Alimentação de maneira 

prazerosa”. Conclusão:  As conclusões apontam que é na escola que se aprende que uma 

alimentação saudável é composta de alimentos nutritivos incluindo frutas, verduras, cereais, 

proteínas, leite e derivados. Cabe a escola ensinar que deve-se diminuir o consumo de gorduras, 

doces, sal, massas e alimentos industrializados buscando elementos naturais, praticando os 
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hábitos de higiene e alimentação e formando hábitos saudáveis para o desenvolvimento 

humano. A escola, juntamente com a família, tem o dever de trabalhar esses temas para que 

possamos ter crianças mais saudáveis e, consequentemente, alunos com menos problemas de 

aprendizagem e menos problemas de saúde.  
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