
Formação - Educação Alimentar e Nutricional: uma proposta transversal de
ensino

Ementa:

Formação nos temas: Introdução à Educação Alimentar e Nutricional; Programa de Alimentação Escolar;
Alimentação e Saúde; Higiene e Segurança Alimentar; Alimentação e Sustentabilidade.

Formadores:

SUSAN/SMASAC: Andreia Valéria, Eline Costa; Fernanda Tanaka, Juliana Gonçalves, Luana Titonele,
Lucilene Correa; Mirna Almeida e Renata Lima. UFMG: Juliana de Paula, Laura Rangel, Larissa Loures,
Luana Caroline e Luana Lara Lucia Gratão.
Participação especial – Ministério da Saúde: Ariene Silva do Carmo.

Público-alvo:

Professores(as) e coordenadores das escolas públicas municipais da Rede Municipal de Educação que
atuam no  ensino fundamental, prioritariamente os que atuam no 1º e 2º ciclos do ensino fundamental.

Objetivos:

● Ampliar os conhecimentos dos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Belo
Horizonte nos temas de segurança alimentar e nutricional sustentável, correlatos à sua área de
atuação;

● Fornecer subsídios para atuação dos profissionais da educação como multiplicadores de EAN
nas escolas da Rede Municipal de Ensino;

● Apoiar na construção de materiais pedagógicos e intervenções de EAN;
● Dar suporte no desenvolvimento das atividades sugeridas pela equipe de EAN/SUSAN;
● Auxiliar a escola a incluir a programação de EAN no Calendário Escolar Anual;

Carga horária:

30 horas distribuídas em 6 semanas (5 h/a semanais), sendo 2 h/a dedicadas
a 1 encontro semanal síncrono via google meet,  as restantes 3 h/a para atividades complementares
assíncronas na EaD da PBH (moodle).

Turmas:

1 turma com 100 vagas

Conteúdo programático:

MÓDULO I: Introdução e Apresentação do tema Educação Alimentar e Nutricional
O primeiro módulo tem o objetivo de apresentar aos participantes a proposta da formação, bem como
ferramentas e metodologias utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Será também introduzido o



conceito de Educação Alimentar e Nutricional e a importância da sua inserção no currículo pedagógico
das escolas enquanto tema transversal a ser trabalhado nas disciplinas escolares.
Conteúdos:
Apresentação do curso e dos docentes;
Ferramentas e metodologias de ensino;
Conceitos e princípios da EAN;
EAN enquanto tema transversal.

MÓDULO II: ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
O módulo traz as recomendações propostas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira para
promoção de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis, e os conceitos e princípios que orientam a
alimentação adequada e saudável.
Conteúdos:
Princípios e conceitos do Guia Alimentar para a População Brasileira;
10 Passos para uma alimentação adequada e saudável;
Publicidade e propaganda de alimentos;
Rotulagem de alimentos.

MÓDULO III: AMBIENTE ALIMENTAR NO CONTEXTO DA COVID19
Esse módulo tem como objetivo refletir sobre a complexa interação de múltiplos fatores que cercam o
indivíduo e influencia seus hábitos alimentares. Reforça uma avaliação crítica dos meios de
comunicação no consumo de alimentos e quais as consequências na formação de hábitos alimentares,
especialmente de crianças e adolescentes.
Conteúdos:
Fatores que influenciam no ambiente alimentar;
Ambiente alimentar e o contexto de pandemia.

MÓDULO IV: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Esse módulo tem como objetivo apresentar o Programa Nacional de Alimentação Escolar e sua
execução no município de Belo Horizonte, bem como o atendimento durante a pandemia.  Destaca a
Educação Alimentar como uma das diretrizes do PNAE.
Conteúdos:
Histórico do PNAE;
PNAE em BH e instrução normativa 030/2019;
Apresentação do trabalho da GENUT;
Atribuições das supervisoras de alimentação;
Etapas da execução da alimentação escolar.

MÓDULO V: HIGIENE E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
O módulo trata das normas e procedimentos necessários para a garantia da oferta e consumo de
alimentos seguros com base nos cuidados com a higiene pessoal, do ambiente e dos alimentos, assim
como orientações para o armazenamento e conservação adequada.
Conteúdos:
Doenças transmitidas por alimentos;
Higiene pessoal, do ambiente e dos alimentos;
Cuidados durante o armazenamento dos alimentos.
Higiene e COVID-19.



MÓDULO VI: ALIMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
O módulo traz à reflexão as outras dimensões do alimento para além da biológica, como a social,
econômica, política e ambiental. O conteúdo aborda o impacto de nossas escolhas alimentares no meio
ambiente e na sociedade e busca conscientizar sobre como a alimentação saudável pode promover,
além de saúde, justiça social e sustentabilidade ambiental.
Conteúdos:
Dimensões do alimento;
Sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis;
Consumo consciente;
Desperdício de alimentos e aproveitamento integral dos alimentos.

CRONOGRAMA

Encontros Turma 1 Horário

1º encontro: Introdução e Apresentação do tema EAN 18/08/2021 14h às 16h

2º encontro:Alimentação e Saúde 25/08/2021 14h às 16h

3º encontro: Ambiente Alimentar 01/09/2021 14h às 16h

4º encontro: PMAE – Programa Municipal de Alimentação
Escolar

08/09/2021 14h às 16h

5º encontro:  Higiene e Segurança Alimentar 15/09/2021 14h às 16h

6º encontro: Ambiente e Sustentabilidade 22/09/2021 14h às 16h

Recursos didáticos:

A formação será realizada por meio do EaD da PBH (moodle). Os encontros síncronos serão realizados
via  Google Meet.

Certificação:

Serão certificados aqueles que realizarem, pelo menos, dois acessos ao ambiente virtual em cada
módulo no ambiente virtual (EaD PBH/moodle) e registrarem presença mínima de 75% nos encontros
síncronos (google meet).

Inscrição:

Período:  02 de agosto à 13 de agosto de 2021

Formulário de inscrição:
https://forms.gle/sieiJ4ec4x8EcuCt6

Observações sobre o processo de inscrição e seleção:
- Serão matriculados(as) os primeiros 100 professores e coordenadores que atuam com no 1º e/ou

https://forms.gle/sieiJ4ec4x8EcuCt6


2º ciclo do ensino fundamental.
- Havendo vagas serão matriculados os professores e coordenadores que atuam no 3º ciclo do

Ensino Fundamental e EJA, de acordo com a ordem de inscrição.
- Os excedentes formarão uma lista de espera e terão prioridade na turma 2 e 3, prevista para

outubro de 2021


