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Finalizada mais uma Formação para servidores em situação de 
readaptação funcional, onde a
temática proposta promoveu entre os servidores a 
discussão/reflexão acerca dos projetos que
são desenvolvidos nas unidades educativas relacionados às 
Ações de Educação Alimentar e
Nutricional (EAN) a partir das Diretrizes do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).
Nossos parceiros nesta formação foi a equipe do Departamento 
de Alimentação Escolar
(DEPAE), a Secretaria Estadual de Educação/Escola Estadual 
Getúlio Vargas (SEE/EEB) e a
Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP).
O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é um 
programa que garante, por meio da
transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos 
alunos matriculados na
educação básica em escolas públicas e filantrópicas.
Objetivo do PNAE: “Contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 
alimentares saudáveis dos
estudantes, por meio de Ações de Educação Alimentar e 
Nutricional e da Oferta de
Refeições que garantam a cobertura das necessidades 
nutricionais destes no período em
que se encontram na escola”
Diretrizes do PNAE:
I – o emprego da alimentação saudável e adequada;
II – a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de 
ensino e aprendizagem;
III – a universalidade do atendimento;
IV – a participação da comunidade no controle social;
V – o apoio ao desenvolvimento sustentável;
VI – o direito à alimentação escolar.

 
 (Texto da palestra realizada pela nutricionista Sanlina Barreto Hülse) 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL (EAN)

NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE FLORIANÓPOLIS

Mais informações:
Gerencia de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho
Rua Ferreira Lima, 82 - Centro
Fpolis SC – CEP: 88 015 420
48 - 32120928
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 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
possui como uma de suas diretrizes a Educação Alimentar e 
Nutricional (EAN), que objetiva estimular a adoção voluntária de 
práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a 
aprendizagem, a boa saúde do escolar e a qualidade de vida do 
indivíduo.
 A EAN é um campo de conhecimento e de prática 
contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 
multiprofissional. Assim, visa promover a prática autônoma e 
voluntária de hábitos alimentares saudáveis.  
 Pensando no contexto educacional a Horta Escolar se 
torna uma ferramenta de grandes aprendizagens e 
conhecimentos. Para um bom planejamento de uma horta escolar 
alguns passos devem ser seguidos. Segundo a Professora da 
Escola Estadual Getúlio Vargas, Euclidia Cunha Cachoeira 
Dalsasso, deve-se sempre ter em mente no momento do 
planejamento algumas questões:   
  
 * quem é a comunidade escolar;
 * qual é a realidade da escola;
 * quais são as necessidades da escola
 * quais são as possibilidades de realização;
  * com quem se pode contar;
 * o foco deve estar no aprendizado dos alunos.
 

A HORTA ESCOLAR COMO FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA E TAMBÉM UMA AÇÃO 

DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mais informações:
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Rua Ferreira Lima, 82 - Centro
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1º Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a 
base da alimentação;

2º Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades 
ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias;

3º Limitar o consumo de alimentos processados;

4º Evite o consumo de alimentos ultra processados;

5º Coma com regularidade e atenção, desfrute o que está 
comendo, sem se envolver em outra atividade;

6º Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos 
in natura ou minimamente processados;

7º Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias;

8º Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que 
ela merece;

9º Evite fast food, no dia a dia procure locais que servem refeições 
feitas na hora;

10º Seja crítico com a publicidade de alimentos, avalie com crítica 
o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas 
comerciais e estimule outras pessoas, particularmente crianças e 
jovens, a fazerem o mesmo.

(Guia Alimentar para a População Brasileira / MS, 2014)

DEZ PASSOS PARA A PROMOÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

Mais informações:
Gerencia de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho
Rua Ferreira Lima, 82 - Centro
Fpolis SC – CEP: 88 015 420
48 - 32120905

Adubo de Compostagem 
realizado pela Profª Euclídia 
Cunha.

Palestra com o Assessor 
Técnico da COMCAP Zenilto 
Silva – Jardim Botânico de 
Florianópolis

Regras de Ouro
Comida de verdade não tem rótulo, 

nem precisa de propaganda!!!
Cozinhe mais e compartilhe mais os 

sabores e saberes!!!
Desembale menos e descasque 

mais!!!


