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INTRODUÇÃO

A infância é uma fase primordial para a formação

dos hábitos alimentares que influenciarão

diretamente na qualidade de vida.

Materiais e ações educativos sobre práticas

alimentares saudáveis ajudam na prevenção de

transtornos alimentares e Doenças Crônicas Não

Transmissíveis.

OBJETIVO

Construir uma história em quadrinhos para

promoção da alimentação saudável na infância.

MÉTODO

A pesquisa é do tipo metodológica de

desenvolvimento de uma tecnologia educativa (TE).

Figura 1 - Fases de elaboração do roteiro da TE.

Teresina, 2020.

•Baseado nas informações do Guia Alimentar 
para a População Brasileira.

1ª Fase: escolha do conteúdo

• Inspirados em livros infantis (Alice no País 
das Maravilhas, Amanda no País das 
Vitaminas e Irmão imaginário)

•E em desenhos animados

(Popeye e Irmão do Jorel).

2ª Fase: desenvolvimento do enredo, 
dos personagens e  das falas

Após criação do roteiro, o designer gráfico

elaborou as ilustrações e a diagramação.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa com parecer nº 3.764.326.

RESULTADOS

A HQ foi intitulada “As aventuras de Camila:

comer bem, para crescer saudável”, e apresenta a

história de Camila uma garotinha que aprende a

gosta de alimentos saudáveis após uma aventura

surreal com um menino chamado Raul.

A HQ foi composta por 33 páginas, sendo 4 de

atividades educativas (jogo do labirinto, jogo dos

sete erros, caça-palavras e jogo de ligar palavras).

Os temas abordados foram a importância do

consumo de alimentos saudáveis, as principais

consequências do consumo de alimentos

industrializados e as diferenças entre esses

alimentos.

CONCLUSÃO

Este estudo possibilitou desenvolver uma história

em quadrinhos sobre alimentação saudável, com

ilustrações atrativos e texto de fácil compreensão

para o público infantil.
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