
ESCOLA  
MAIS SAUDÁVEL
Veja sugestões para promover educação nutricional 
e estímulo à prática de atividades físicas 

Vencedores do Prêmio Crianças Mais 
Saudáveis recebem homenagem da 
Fundação Nestlé Brasil

foto: Arquivo/Fundação Nestlé Brasil



Como? São muitas as estratégias possíveis. 
Conheça, nas próximas páginas, os cami-
nhos encontrados por dez escolas munici-
pais e estaduais da Bahia e de São Paulo, 
vencedoras da edição deste ano do Prêmio 
Crianças Mais Saudáveis. 

Criada e realizada pela Fundação Nestlé 
Brasil, a iniciativa ofereceu às ganhado-
ras benfeitorias no valor de até R$ 35 mil 
para implementação de projetos para a 
promoção de práticas de atividades físicas 
e educação alimentar e nutricional. Elas 
também conseguiram formação e orien-
tação de especialistas do Instituto Cres-
cer, além de uma assinatura digital da re-
vista Nova Escola por um ano. “Sabe-se 
que estabelecer padrões saudáveis   de ali-
mentação durante a infância pode trazer 
benefícios à saúde que duram por toda a 
vida, e a escola tem um papel relevante 
nesse contexto, contribuindo para o de-

CRIANÇAS E JOVENS SE DESENVOLVEM 

MELHOR, FISICAMENTE E COGNITIVAMENTE, 

COM ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E 

EXERCÍCIOS FÍSICOS REGULARES. MAS NEM 

SEMPRE É FÁCIL INCORPORAR ESSES HÁBITOS 

À ROTINA. COMO ESPAÇO EDUCATIVO, CABE À 

ESCOLA CONTRIBUIR NESSE APRENDIZADO.

INSPIRE-SE NOS TRABALHOS 

DESSAS ESCOLAS E, NO 

PRÓXIMO ANO, APRESENTE SUA 

PROPOSTA. ACOMPANHE NO SITE 

CRIANCASMAISSAUDAVEIS.COM.BR 

AS INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO 

DAS INSCRIÇÕES.

INTRODUÇÃO

senvolvimento de bons hábitos. Estamos 
felizes em ver os resultados e o impacto 
positivo na rotina das crianças”, explica 
Barbara Sapunar, diretora da Fundação 
Nestlé. “Em 2019, vamos dar a oportuni-
dade para outros educadores pelo Brasil 
participarem e terem seus projetos imple-
mentados”, completa.



DE ONDE VÊM AS  
BRINCADEIRAS?
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ncentivar os alunos a pesqui-
sar as influências de indíge-
nas, africanos e portugueses 
nas brincadeiras populares 
brasileiras, e depois colocar o 

aprendizado em prática, foi a proposta ini-
cial de Patricia de Oliveira Cardoso, profes-
sora do 5º ano, na EM Professor Edemir 
Antonio Digiampietri, em Sorocaba (SP). 

Com os índios, eles descobriram mais de-
talhes sobre a cama de gato e a peteca. Dos 
portugueses, surgiu a 5 marias (bugalha ou 
pipoquinha) e dos africanos o balangandã. 
Todo o aprendizado, que incluiu também 
brincadeiras de roda, fez da turma peque-
nos professores e artesãos. Eles ensinaram 
o que aprenderam para as outras classes e 
compartilharam os brinquedos confeccio-
nados com materiais reciclados. 

A iniciativa não ficou restrita a essas 
brincadeiras. Com o apoio financeiro, a es-
cola reformulou o parquinho e o refeitório, 
pintou o pátio e comprou vários itens para 
enriquecer as aulas de Educação Física, o 
que beneficiou os 525 alunos da instituição, 

DE ONDE VÊM AS BRINCADEIRAS?

I

que atua no Fundamental 1. O resultado 
foi intervalo e aulas com mais opções de 
atividades físicas. O projeto incluiu tam-
bém orientação sobre hábitos saudáveis 
de alimentação e sobre a importância do 
consumo de água para todos os alunos. 

A CRIANÇA É AGENTE 
TRANSFORMADOR TAMBÉM. 
MINHA TURMA ENTENDEU 
A IMPORTÂNCIA DA 
COLETIVIDADE E ENSINOU 
A ESCOLA INTEIRA A 
BRINCAR. SEI QUE FICARÃO 
ORGULHOSOS AO PASSAR 
POR AQUI, MESMO DEPOIS 
DE FORMADOS, E SABER QUE 
AJUDARAM NA CONSTRUÇÃO 
DO PARQUINHO,  
POR EXEMPLO.

Patricia de Oliveira Cardoso
foto: Arquivo/EM Professor 
Edemir Antonio Digiampietri
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omo unir tecnologia, ginástica 
e horta? Esse foi o desafio do 
professor Mário Luiz da Silva, 
da EMEF Professor Euclides 
Ferreira, em Caraguatatuba 

(SP), que atende 970 alunos do 1º ao 9º ano. 
Ele criou um projeto no qual a horta é ir-
rigada por meio de um sistema de goteja-
mento eletrônico. Sensores instalados nos 
canteiros avisam quando é preciso irrigar. 

O diferencial é que a produção de ener-
gia para abastecer esse sistema é feita pe-
los alunos. Com a verba do prêmio, a escola 
criou uma sala de ginástica com bicicletas 

HORTA EM MOVIMENTO

C

ESTÁ SENDO TRANSFORMADOR. 
A ESCOLA ERA ESTIGMATIZADA, 
POR ESTAR NUM BAIRRO 
CONSIDERADO VIOLENTO. 
E HOJE OS ALUNOS SENTEM 
ORGULHO DE FALAR ONDE 
ESTUDAM. COMO NÃO TINHA 
NADA PRONTO, ELES ESTÃO 
PARTICIPANDO DE TUDO, O QUE 
AJUDA NO ENGAJAMENTO E NA 
IDENTIFICAÇÃO DELES COM  
O PROJETO.

Mário Luiz da Silva

ergométricas. Ao pedalar, dentro do pro-
grama regular de Educação Física, a garo-
tada gera energia cinética, que é transfor-
mada em energia elétrica e armazenada 
em uma bateria. A bateria é, então, utili-
zada no sistema de irrigação. 

O cuidado da horta é feito, em esquema 
de revezamento, pelas crianças e jovens. Os 
alimentos produzidos, como alface, agrião e 
couve, são servidos na merenda. O projeto 
também abrange palestras e oficinas sobre 
alimentação saudável e a prática de ativida-
des físicas, como a zumba, cujas aulas reú-
nem alunos, professores e pais. 

foto: Arquivo/EMEF Professor Euclides Ferreira
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a EMEF Professor Amaury 
Pacheco, em Marília (SP), a 
construção da horta começou 
do zero. Tudo precisou ser fei-
to: preparar o terreno, cons-

truir os canteiros, fazer as sementeiras e 
iniciar o plantio. O objetivo, explica a pro-
fessora Tânia Cristina Silva, é envolver os 
130 alunos do 1º ao 5º ano no cuidado des-
te espaço e poder, com o alimento produ-
zido ali, incrementar o almoço deles, uma 
vez que a escola é de tempo integral. 

Além da horta, o apoio financeiro per-
mitiu a compra de equipamentos para criar 
um parquinho e montar uma cozinha ex-
perimental para as crianças. Assim, além 
de se exercitarem mais, elas têm a oportu-
nidade de colocar a mão na massa e provar 
alimentos diferentes. O reflexo ocorre nos 
momentos de refeição, quando os alunos 
ampliam as escolhas do que irão comer. 

O aprendizado sobre alimentação ba-
lanceada também é feito em outras ativi-
dades. O 4º ano, por exemplo, estudou o 
que seria servido em determinada semana 
– quais são os nutrientes de cada alimento 
– e preparou o cardápio para informar os 
colegas de outras turmas. 

Além da revitalização da quadra da es-
cola, o acervo de materiais para as aulas de 
Educação Física foi renovado, o que permi-

MAIS E MELHORES ESCOLHAS 

N
FOI EXCELENTE 
(A FORMAÇÃO). 
AJUDOU A FAZER 
UM PENTE FINO 
NO PROJETO E 
ESTABELECER 
CLARAMENTE QUAIS 
AÇÕES DEVERIAM 
SER FEITAS PARA SE 
ALCANÇAR CADA 
OBJETIVO. E AINDA 
TEVE A CONVERSA 
COM OS OUTROS 
VENCEDORES. 
FIZEMOS UM GRUPO 
NO WHATSAPP E 
CONTINUAMOS 
A TROCAR 
EXPERIÊNCIAS.

Tânia Cristina Silva

tiu criar opções variadas para os alunos e, 
assim, contemplar níveis de habilidades e 
características físicas diferentes. Um dos 
destaques é o equipamento para praticar 
tênis de mesa. A instituição conseguiu fa-
zer uma parceria com um ex-jogador pro-
fissional da região, que deu aulas para as 
crianças sobre esse esporte. 

foto: Arquivo/EMEF Professor Amaury Pacheco
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ara estimular os alunos a se 
alimentarem melhor, a pro-
fessora Elis Regina Lopes dos 
Santos, da EMEFI Professora 
Leonor Bicudo Vizenzzotto, 

em Botucatu (SP), resolveu levá-los para 
a cozinha. A ideia é que eles participem 
do preparo de receitas com alimentos co-
lhidos da horta e, aos poucos, descubram 
uma variedade maior de opções na hora 
de comer. Esse momento também pode 
servir de contexto para o estudo do gê-
nero textual receita e para a utilização de 
conceitos matemáticos. 

ATENTOS AO QUE COMEM

P
O MELHOR É QUE O PROJETO 
NÃO ACABA EM NOVEMBRO, 
POIS PRETENDEMOS SEGUIR 
COM ESSE TRABALHO NOS 
PRÓXIMOS ANOS. AFINAL, 
ESTIMULAR HÁBITOS SAUDÁVEIS 
É UM PROCESSO CONTÍNUO.

Elis Regina Lopes dos Santos

A educação alimentar é complementa-
da nas aulas de Ciências, em que as crian-
ças aprendem a importância de ler os ró-
tulos dos alimentos para saber identificar 
os nutrientes, verificar a quantidade de 
açúcar e sódio e prestar atenção nas infor-
mações sobre o preparo correto. A escola, 
que atende 185 alunos em tempo integral, 
conseguiu uma parceria com nutricio-
nistas da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) para a realização de palestras re-
gulares para famílias e estudantes – um 
acordo que deve seguir no próximo ano.  

Além da ampliação da horta e da com-
pra de utensílios para a cozinha experi-
mental, o apoio financeiro foi direcionado 
para a revitalização do parque da escola, 
a instalação de bebedouros e a ampliação 
do acervo de materiais para a prática es-
portiva e de brincadeiras. Assim, as ativi-
dades físicas ficaram mais diversas. “Tem 
criança que não se interessa por jogos de 
quadra, então, colocar parede de escala-
da e circuito de pneus foi uma forma de 
oferecer opções para eles se exercitarem”, 
justifica Elis. 

foto: Arquivo/EMEFI Professora Leonor Bicudo Vizenzzotto
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histórico da EE José dos Santos 
com o atletismo é longo. A es-
cola, que abrange Ensino Fun-
damental e Médio e está locali-
zada em Aspásia (SP), já ganhou 

vários campeonatos regionais. Assim, foi 
natural que o esporte estivesse no centro do 
projeto da professora de Educação Física Ro-
salina de Lázaro. “O atletismo é democrático 
e permite que todos participem, escolhendo 
a prova de acordo com o perfil de cada um”, 
justifica. O esporte abrange corrida, saltos 
em altura e distância, arremesso de peso e 
lançamento de dardo, disco e pelota. 

Com o prêmio, a escola conseguiu 
construir uma pista de atletismo e com-
prar materiais para a prática desse es-
porte e também para o treino funcional 

COMER, CORRER E SALTAR

O

CONVERSO COM OS ALUNOS 
E PERCEBO DISCURSOS 
DIFERENTES SOBRE 
ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE 
FÍSICA. ANTES ELES SÓ 
PENSAVAM EM SALGADINHOS 
E REFRIGERANTES. 
SÃO MUDANÇAS QUE 
OCORREM AOS POUCOS, 
MAS JÁ SÃO MUDANÇAS. 
E, PELO ENVOLVIMENTO 
DOS PROFESSORES E DOS 
NUTRICIONISTAS, ACREDITO 
QUE O PROJETO CONTINUE  
NO PRÓXIMO ANO.

Rosalina de Lázaro

(bolas, corda, cones etc.). “Agora o inte-
resse aumentou. Todos os alunos parti-
cipam das atividades”, diz Rosalina. 

Mas o impacto maior, conta, foi na ali-
mentação. Para ampliar o paladar e o re-
pertório nutritivo, foram realizadas pales-
tras com nutricionistas. O assunto também 
foi incorporado em várias disciplinas. Em 
Matemática, as aulas sobre medidas e pro-
porções utilizaram como contexto a ali-
mentação, com professora e alunos prepa-
rando um café da manhã saudável. 

Em Física, os estudantes analisaram 
como ocorrem os movimentos de lança-
mento de dardo, por exemplo. “A partici-
pação dos professores me surpreendeu. E 
essa adesão fez a equipe ficar mais unida e 
o trabalho mais coeso”, relata Rosalina. 
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estratégia da professora Car-
la Julita Duarte Pinto foi con-
quistar a adesão de colegas 
para montar um projeto inter-
disciplinar com a temática de 

educação alimentar e estímulo à prática 
de exercícios físicos e envolver os alunos 
do 8º e 9º ano do Colégio Estadual Césare 
Casali, em Salvador (BA), que atua no En-
sino Fundamental e Médio. 

Em Língua Portuguesa, área da Carla, 
o trabalho foi de produção textual sobre 
hábitos saudáveis. Ela partiu da leitura de 
uma adaptação de Alice no País das Mara-
vilhas, em que a protagonista fica doente 
por comer muita fritura e doces. A cura 
só ocorre quando ela adota uma alimen-
tação mais saudável. Depois, os estudan-
tes fizeram suas próprias adaptações de 

TRABALHO COLETIVO 

A

AS FORMADORAS NOS 
ORIENTARAM A BUSCAR 
PARCERIAS E ISSO NOS FEZ 
PERCEBER QUE A GENTE FICA 
TÃO FECHADO DENTRO  
DA SALA DE AULA E DO MUNDO 
DA ESCOLA QUE ESQUECEMOS 
O ENTORNO. FOMOS ATRÁS 
E CONSEGUIMOS, POR 
EXEMPLO, A COLABORAÇÃO DE 
NUTRICIONISTAS. TOMARA QUE 
A GENTE REALMENTE CONSIGA 
MUDAR OS HÁBITOS DOS 
ALUNOS, PORQUE A ROTINA DA 
ESCOLA JÁ FOI MODIFICADA.

Carla Julita Duarte Pinto

outros contos de fadas. A encenação des-
ses textos ocorreu com a colaboração da 
professora de Artes. Em Ciências, entrou 
a construção da horta e de um sistema 
de compostagem e, em Educação Física, a 
prática de atividades físicas.  

Para complementar a aprendizagem, 
foram realizadas oficinas de alimentação 
saudável. O sucesso fez com que a direção 
estendesse esses encontros para todas as 
turmas do Fundamental. O prêmio tam-
bém possibilitou a reforma de uma sala 
ociosa, que ganhou aparelhos de ginástica 
e itens como corda. A ideia é que, duran-
te o intervalo, todos os alunos tenham um 
espaço para fazer exercícios. “Tínhamos 
apenas uma quadra. Mas, como o sol aqui 
é muito forte, somente alguns estudantes 
encaravam jogar futebol”, conta Carla. 
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foto: João Mantovani



nserir alimentos regionais da 
agricultura familiar nas refei-
ções, criar uma horta escolar, 
um sistema de compostagem 
e adotar um self-service para 

oferecer autonomia aos alunos e diminuir 
o desperdício de alimentos são os pontos 
principais do projeto de Maria Aparecida 
Ferreira da Conceição, da EM Dom Pedro 
II, em Cafarnaum (BA). 

Para colocar a iniciativa da horta em 
prática, a escola contou com o apoio da As-
sociação de Policultores da cidade, que en-
sinou professores e alunos sobre preparo, 
manuseio e cuidado com o solo, e além da 
escolha do que plantar.  A reforma do refei-
tório, para adequá-lo ao sistema de self-ser-
vice, foi realizada com a verba do prêmio. 

Quanto à prática de exercícios físicos, foi 
planejada uma variedade de atividades para 
atender crianças de faixas etárias diferen-
tes – a escola atua com Educação Infantil e 
Fundamental 1. As opções incluem caratê, 
zumba, futsal e brincadeiras. Tudo para es-
timular a criançada a se movimentar. 

COMER BEM FAZ BEM

I
O PRÊMIO CONTRIBUIU MUITO 
PARA MELHORAR A AUTOESTIMA 
DE PROFESSORES, ALUNOS E 
COMUNIDADE, POIS TODOS SE 
ALEGRARAM. TAMBÉM TEM SIDO 
BOM AVALIAR NOSSAS PRÁTICAS 
COM OUTRO OLHAR, MAIS 
POSITIVO E CARREGADO DE 
ESPERANÇA.

Maria Aparecida 
Ferreira da Conceição

16

foto: João Mantovani
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arte – literatura, teatro de fan-
toches e cinema – é a aliada 
principal no projeto do profes-
sor Cristiano Lima dos Santos 
Almeida para incentivar os 

alunos do 2º ao 5º ano da EM Iromar Silva 
Nogueira a adotar hábitos saudáveis. Foi o 
caso, por exemplo, do filme Está choven-
do hambúrguer, utilizado para provocar 
reflexões sobre desperdício de alimentos e 
escolhas nutritivas. 

Como complemento a essas aulas, a es-
cola construiu uma horta, na qual as crian-
ças podem aprender o ciclo do plantio, des-
de a preparação do solo até a colheita. A 
expectativa de que, ao acompanhar esse 
processo, elas se sintam estimuladas a ex-
perimentar os alimentos plantados. 

Situada num pequeno distrito da cida-
de de São Francisco do Conde (BA), a esco-
la conquistou apoio para adequar o espaço 
externo para a prática de atividades físicas 
regulares e comprar materiais para a rea-
lização de olimpíadas e gincanas esporti-
vas e recreativas, que incluiu o resgate de 
brincadeiras tradicionais como queimada, 
corrida de saco e do ovo na colher. O ob-
jetivo, além de estimular a interação entre 
as turmas, era apresentar modalidades di-
ferentes aos alunos. 

ARTE E OLIMPÍADAS

A

SENTIMOS O RECONHECIMENTO E A 
VALORIZAÇÃO DOS PAIS E DA COMUNIDADE 

QUANTO AO TRABALHO DESENVOLVIDO 
POR NÓS. NOSSA ESCOLA TAMBÉM GANHOU 

VISIBILIDADE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Cristiano Lima  
dos Santos Almeida

foto: Arquivo/EM Iromar Silva Nogueira
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ma sala improvisada. Esse era 
o espaço dos 340 alunos do 1º 
ao 5º ano da EM do Iguape, em 
Ilhéus (BA), para a realização 
de atividades físicas. Agora, 

todos comemoram a construção de uma 
pequena quadra – a única do bairro. 

A conquista, que incluiu a compra de 
materiais esportivos, permitiu às crianças 
ter contato com esportes como vôlei, han-
debol e basquete, além de futebol. “Fize-
mos um festival esportivo para que elas 
se familiarizassem com essas modalida-
des antes de ensiná-las nas aulas”, conta a 
professora Maria Sandra Leone. Para os 
professores, foram criadas aulas de dança 
e treinamento funcional. 

A educação alimentar tem como cola-
boradoras nutricionistas voluntárias, que 
realizaram palestras e fazem acompa-
nhamento semanal de crianças, docentes 
e familiares. Com elas, todos aprenderam 
a fazer escolhas melhores. “Hoje já vejo 
professores e alunos incluindo frutas nos 
lanches. Antes, a escolha principal era por 
bolo e doces”, diz Maria. Os docentes tam-
bém tiveram formação sobre como incluir 
o tema no planejamento das aulas. 

ESPAÇO GARANTIDO

U
A PROPOSTA É MUDAR 
O ESTILO DE VIDA DA 
COMUNIDADE ESCOLAR. 
PARA ISSO, É PRECISO 
CONTINUIDADE. ENTÃO, 
PRETENDEMOS COLOCAR 
ESSAS IDEIAS NO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 DA INSTITUIÇÃO.

Maria Sandra Leone

20

foto: Arquivo/EM do Iguape
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possibilidade de ensinar sobre 
agricultura orgânica, tema das 
aulas de Geografia, por meio da 
criação de uma horta e de uma 
composteira motivou a profes-

sora Gabriele Santos Carvalho a criar um 
projeto de educação alimentar na EM Castro 
Alves, em Botuporã (BA), que atende alunos 
do 6º ao 9º ano. Mas ela não parou por aí. 

Com a adesão dos gestores e de co-
legas de Língua Portuguesa, Ciências, 

O QUE VOCÊ COME?

A

CLARO QUE MUDAR HÁBITOS 
NÃO É ALGO QUE SE CONSIGA 
RAPIDAMENTE, MAS O IMPACTO 
FOI GRANDE NOS ESTUDANTES 
E NA COMUNIDADE ESCOLAR. 
ESTIMULAMOS TODOS A REPENSAR 
SEUS HÁBITOS PARA ADOTAR OS MAIS 
SAUDÁVEIS. VER OS ALUNOS LOUCOS 
PARA COMER A BETERRABA QUE 
PLANTARAM É GRATIFICANTE.

Gabriele Santos Carvalho 

Inglês, Matemática e Educação Física, 
todos refletiram sobre como cada disci-
plina poderia contribuir com a promoção 
de hábitos saudáveis na escola. O resul-
tado foram produções de poesias, his-
tórias em quadrinhos e peças teatrais, 
entre outras atividades. A iniciativa foi 
tão positiva que a equipe estuda colocar 
na jornada pedagógica do próximo ano 
a possibilidade de incorporar novamen-
te o tema no planejamento escolar.  

Também foram realizadas palestras 
com nutricionista, sobre alimentação ba-
lanceada, e educador físico, sobre a im-
portância da atividade física para o de-
senvolvimento dos alunos. O refeitório 
foi ampliado e a escola ganhou uma co-
zinha. A prática de exercícios foi diver-
sificada com a inclusão de jogos e outras 
modalidades, como dança, o que ajudou 
a melhorar a participação dos estudantes 
nas aulas de Educação Física. 
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PRODUZIDO POR APRESENTADO POR

QUER SABER MAIS SOBRE O 
PROJETO DA FUNDAÇÃO NESTLÉ? 
Acesse o site 
criancasmaissaudaveis.com.br


