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RESUMO 

Introdução: O elevado índice de doenças causadas pelos maus hábitos alimentares e 

sedentarismo, em pessoas cada vez mais jovens, alerta para que atitudes sejam tomadas com o 

intuito de prevenir essas doenças e melhorar a qualidade de vida da população. 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. Objetivo: Discutir a necessidade de hábitos alimentares 

saudáveis na infância e propor projetos que apresentassem o tema para os alunos de 4 e 5 anos 

da Educação Infantil. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a 

pedagogia de projetos na montagem de duas sugestões de projetos a serem aplicados na sala de 

aula. Resultados e discussão: Despois de discutirmos a bibliografia pertinente ao tema 

montamos duas sugestões de projetos interdisciplinares que primaram pelo trabalho em grupo, 

pelo uso de gêneros textuais e metodologias diferentes. No projeto “Alimentação colorida, 

divertida e saudável”, a proposta foi melhorar os hábitos alimentares das crianças, por meio da 

apresentação, preparo e degustação de receitas saudáveis tendo como base a beterraba. Nesse 

projeto as crianças foram incentivadas a perceberem que a beterraba é um alimento saudável 

que pode ser utilizada em várias receitas diferentes, sendo que a turma deveria montar uma 

pizza e um suco com beterraba. No projeto “Criança saudável, brinca feliz”, o objetivo foi 

incentivar hábitos saudáveis das crianças, por meio de jogo educativo, com temas relacionados 
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à alimentação e atividade física. Aliar a alimentação saudável com a atividade física é uma 

forma de mudar os hábitos sedentários das crianças e levá-las a perceber o que é bom ou ruim 

para sua saúde atual e futura. Para cada projeto tivemos o cuidado de propor variações das 

atividades para se adaptar à realidade da turma e da faixa etária de 4 e 5 anos. Conclusão: É 

necessário que o professor esteja apto para desenvolver com os alunos ações educativas que 

contribuam para hábitos alimentares saudáveis, levando em conta a faixa etária, a cultura da 

região e a situação financeira dos envolvidos. As atividades devem contribuir para a 

compreensão dos alunos e para que possam estender o conteúdo aprendido aos pais, familiares 

e a comunidade na qual vive. O professor, por meio de projetos pedagógicos criativos, 

inovadores, interdisciplinares, participativos e em conjunto com a família, pode realizar ações 

visando à melhoria do conhecimento sobre alimentação, a qualidade de vida a curto e longo 

prazo e desenvolvendo novos e saudáveis hábitos de alimentação nos alunos e na comunidade.  
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