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Introdução, Na promoção da saúde infantil, a nutrição e as práticas alimentares configuram-se

como um desafio na atualidade, pois advém de aprendizados sociais, culturais e familiares.

Objetivo: Realizar atividades educativas com crianças, com o fito de estimular a melhora dos

hábitos alimentares.

Método: Utilizamos para tanto, um estudo qualitativo, tendo por método a intervenção prática.

O cenário de estudo foi uma instituição de ensino fundamental, contando com uma amostra de

51 crianças com idade entre quatro e cinco anos de idade.

Resultados:Foram realizadas 3 atividades que abordaram a importância de um contexto

alimentar saudável, o conhecimento sobre os alimentos e o estímulo a experienciação com

novos sabores. A primeira atividade foi realizada através de uma roda de conversa, envolvendo

o que as crianças tinham trazido para o lanche; o segundo momento foi realizado através de

associação de imagens e recortes, e o terceiro momento foi uma construção de uma salada com

diversas frutas. Avaliou-se que apesar do conhecimento sobre a importância na alimentação,

muitas não queriam provar frutas novas, por já possuírem suas frutas favoritas, mas, ao final da

atividade, quase todas aceitaram experimentar novos tipos de frutas, e relataram gratificação

com a experiência.

Conclusão: Percebeu-se nesse estudo que as crianças já tinham conhecimento acerca do

assunto, além de conseguirem articular os conhecimentos prévios com os atuais mostrando-se

motivadas a incorporar novos saberes, fortalecendo a validade da utilização de ferramentas de

orientação para a formação de hábitos alimentares adequados.
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