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Resumo 

Em 2020 foi lançado o Programa de Educação Alimentação e Nutricional – PEDUCA 

voltado à prevenção e manejo de fatores de risco para doenças cardiovasculares. O 

objetivo deste trabalho é descrever a trajetória do PEDUCA enquanto programa de 

educação à distância (EAD). O PEDUCA foi delineado com base nas diretrizes nacionais 

sobre educação alimentar e nutricional (EAN) e em sólidas evidências científicas sobre 

alimentação e nutrição no contexto da saúde e das doenças. O programa EAD foi 

estruturado em eixos e módulos teóricos, práticos e teórico-práticos voltados à 

capacitação de educadores vinculados à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

(SEE/SP). A concepção do PEDUCA resultou na produção de um programa EAD de 110 

horas hospedado na Plataforma Moodle/USP. Trata-se de um programa de capacitação 

gratuito e sem fins reprovativos voltados a todo o corpo de educadores vinculados à 

SEE/SP. O programa foi estruturado em 3 etapas (caracterização do público-alvo, 

capacitação e avaliação final). A etapa de capacitação foi formada por 4 eixos formativos 

compostos por módulos. O eixo I contemplou aspectos sobre a História da alimentação, 
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Comida e cultura, Práticas alimentares, Transição epidemiológica, nutricional e 

demográfica, Guia alimentar para a população brasileira, História alimentar como 

instrumento de reflexão e autobiografia alimentar. O eixo II envolveu a Cadeia de 

produção e logística de distribuição dos alimentos, Alimentos como fonte de energia e 

nutrientes, Marketing de alimentos, Rotulagem, Segurança alimentar, Reflexões sobre 

Programa Nacionais de alimentação. O eixo III envolveu informações sobre obesidade no 

Brasil e no ambiente escolar, Papel da alimentação na prevenção e manejo de fatores de 

risco cardiovasculares e Nutricionistas e Educadores: combinação de saberes. O último 

eixo integrou todos os conhecimentos abordados contextualizados no ambiente escolar. 

Portanto, a Plataforma EAD PEDUCA representa um marco nas ações de educação 

alimentar e nutricional voltadas aos educadores.  

 

Palavras-chave: Educação Nutricional e Alimentar. Educação à Distância. Capacitação. 

Educadores. 
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INTRODUÇÃO  
 

O acesso à alimentação faz parte dos direitos universais do indivíduo e dever do Estado. 

O Brasil, reconhecendo esse binômio, tem investido em diversas políticas públicas voltadas à 

garantia do acesso à alimentação adequada ao longo de todas as etapas da vida. O Brasil apresenta 

uma curva de sobrepeso e obesidade crescente em todas as faixas etárias e em ambos os sexos, 

sendo que a curva de excesso de peso entre crianças e adolescente é mais acelerada que nos grupos 

de adultos e idosos.  

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde no período de 2008 a 2009, 

mostrou que 33,5% das crianças de 5 a 9 anos apresentavam excesso de peso, sendo que 16,6% 

dos meninos e 11,3% das meninas eram obesos (BRASIL, 2010).  

McKinsey Global Institute (2014) apresentou um relatório sobre o impacto econômico 

de intervenções para combate à obesidade no qual mostrou que as intervenções estudadas foram 

divididas em três dimensões, a saber: educação, ambiente e responsabilidade pessoal. Dentro da 

dimensão educação, ações implantadas no próprio currículo escolar mostraram benefícios 

significativos.  

De acordo com o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 

Políticas Públicas, publicado em 2014 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN), no contexto da realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional, é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática 

autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática de EAN 

deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e 

ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, 

considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as 

interações e significados que compõem o comportamento alimentar (BRASIL, 

2014).  

 

A EAN surge com o intuito de desenvolver estratégias para impulsionar a cultura e 

a importância da alimentação saudável, respeitar as necessidades individuais, além de modificar 

crenças, valores, atitudes, representações, práticas e relações sociais que são pré-determinados em 

torno da alimentação. A escola destaca-se, neste contexto, pelo seu papel de protagonista, 

representando um ambiente propício para o projeto de uma educação alimentar junto à 

comunidade escolar e com repercussões positivas nos hábitos de saúde da família. As ações de 

promoção à saúde nas escolas devem focar o conhecimento, as habilidades e as ações que 

proporcionem o desenvolvimento de uma saúde preventiva e do autocuidado. Além disso, deve-
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se estimular uma reflexão sobre os valores, as condutas, as condições sociais e o estilo de vida 

dos sujeitos envolvidos (COSTA, 2013).  

A educação tem por finalidade possibilitar o desenvolvimento das capacidades dos 

indivíduos em condições de aprendizagem, como componente de autorrealização, e não 

simplesmente “transmitir” conhecimento de uma pessoa para outra. Assim, considerando-se que 

os hábitos e práticas de saúde são formados precocemente na vida, as crianças devem ser 

encorajadas a desenvolver atitudes de saúde positivas. Por isso, utilizar educação em saúde desde 

a infância é uma estratégia para diminuir os custos com doenças, pois, por meio da prevenção, é 

possível promover a saúde desde a infância (CARMO, 2013).  

Considerando esse contexto, nasceu em 2020 o Programa de Educação Alimentação e 

Nutricional – PEDUCA voltado à prevenção e manejo de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, tendo o tripé alimentação – escola – obesidade como pilares para o 

desenvolvimento de ações no território escolar. Desse modo, o objetivo do presente trabalho é 

descrever a trajetória de criação e desenvolvimento do PEDUCA enquanto programa de educação 

à distância.  

Este artigo está dividido em duas partes: a primeira apresenta dados sobre obesidade 

infantil e as principais políticas de combate; a segunda mostra perspectiva metodológica da 

criação do PEDUCA; a terceira traz a descrição das principais caraterísticas do programa. 

 

Obesidade Infantil – dados epidemiológicos e políticas de combate 

 

Nas últimas quatro décadas, a obesidade infantil aumentou substancialmente tanto em 

países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Nesse período o número de crianças 

com idade escolar e adolescentes obesos aumentou mais de 10 vezes, de 11 milhões para 124 

milhões no ano de 2016. Enquanto isso, 216 milhões foram diagnosticados com sobrepeso 

(ABARCA-GÓMEZ et al., 2017). Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que em 

2016 haviam mais de 340 milhões de crianças e adolescentes de 5-19 anos com sobrepeso ou 

obesidade no mundo (WHO, 2020).  

No Brasil a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde no período 

de 2008 a 2009, mostrou que 33,5% das crianças de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso, sendo 

que 16,6% dos meninos e 11,3% das meninas eram obesos (BRASIL, 2010). Dados mais atuais, 

extraídos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), apontam uma prevalência 

de 29,3% de excesso de peso em crianças de 5 a 9 anos e dessas 13,2% apresentam obesidade 

(BRASIL, 2019). A discordâncias entre os dados provavelmente se deve às diferentes 
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metodologias aplicadas em sua coleta. Especificamente na cidade de São Paulo, dados indicam 

que no período de 2003 a 2015, a prevalência na população geral aumentou de 10% para 19,2%, 

apresentando também aumento significativo em adolescentes do sexo feminino com variação de 

prevalência de obesidade de 2,5% para 11,2% no período (PEREIRA et al., 2018). 

No Brasil o Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) realizado a 

partir do ano de 2008 em que foram avaliados cerca de 75.000 adolescentes em 1.248 escolas de 

121 municípios, cobrindo todo o território nacional (BLOCH, CARDOSO, SICHIERI, 2016), 

encontrou uma média de prevalência de 8,4% de obesidade e 9,6% de hipertensão, com fração de 

hipertensão arterial atribuível à obesidade de 17,8% (BLOCH, 2016). Outros dados desse estudo 

mostram elevado risco cardiovascular nessa população também devido à dislipidemia com 46,8% 

de adolescentes com baixos níveis plasmáticos de colesterol da lipoproteína de alta densidade 

(HDL-colesterol), 20,1% apresentaram hipercolesterolemia e 7,8% com hipertrigliceridemia 

(FARIA NETO, 2016). 

Todas essas alterações podem estar relacionadas com inadequações no consumo 

alimentar (BRESSAN et al., 2009). Segundo a UNICEF (2019), 1 em cada 3 crianças abaixo de 

5 anos de idade no mundo todo tem seu crescimento comprometido devido à má nutrição com 

suas diferentes manifestações que vão desde a desnutrição severa ao excesso de peso. 

Resultados do estudo ERICA apontam que o consumo alimentar dos adolescentes 

investigados, apesar de apresentar consumo de alimentos tradicionais, como arroz e feijão, 

considerados mais saudáveis, foi também caracterizado por ingestão elevada de bebidas açucaras 

e de alimentos ultraprocessados, com baixo consumo de cálcio, vitamina A e E, e alto consumo 

de gordura saturada sódio e açúcar livre (SOUZA et al., 2016). Dados da UNICEF (2019) também 

apontam inadequações alimentares mundialmente como 42% de adolescentes que frequentam 

escolas ingerem refrigerantes pelo menos uma vez por dia e 46% consomem fast food pelo menos 

uma vez por semana. 

De acordo com a UNICEF (2019) “investir na alimentação das crianças é fundamental 

para a formação de capital humano, porque a nutrição é essencial ao crescimento, ao 

desenvolvimento cognitivo, ao desempenho escolar e à produtividade futura das crianças”. Além 

disso, investir na prevenção e combate à obesidade infantil pode propiciar economia ao setor de 

saúde, tanto no cuidado e tratamento de problemas de saúde associados à obesidade das próprias 

crianças e adolescentes como nos problemas que a obesidade nesta faixa etária pode promover na 

vida adulta. 

Alguns estudos mostram o impacto econômico da obesidade infantil nos serviços de 

saúde. Bahia et al. (2012) mostraram, baseados em dados do DATASUS, que os gastos do Sistema 

Único de Saúde (SUS) com doenças relacionadas ao sobrepeso e obesidade chegaram a US$ 2,1 
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bilhões por ano, sendo US$ 1,4 bilhões devido a hospitalizações e US$ 679 milhões devido a 

procedimentos ambulatoriais.  

Ainda nessa linha, Nilson et al. (2019) estimaram os custos atribuíveis a hipertensão 

arterial, diabetes e obesidade no SUS no Brasil em 2018 e encontraram que o gasto com essas 

doenças chegou a R$ 3,45 bilhões (US$ 890 milhões), sendo 59% devido ao tratamento da 

hipertensão, 30% ao diabetes e 11% devido especificamente à obesidade. Considerando a 

obesidade como fator de risco para hipertensão e diabetes, os custos atribuíveis a essa doença 

chegaram a R$ 1,42 bilhão (IC95%: 0,98 a 1,87), ou seja, 41% dos custos totais. Do total, 56% 

dos custos foram com o sexo feminino e mais de 70% dos custos foram com pessoas de 20 a 69 

anos de idade. 

Quanto ao impacto econômico da obesidade infantil no Brasil, os dados são ainda 

escassos. Mas estudos em outros países mostram que os gastos individuais nos serviços de saúde 

para crianças aumentam proporcionalmente ao aumento do IMC (HAMPL et al., 2007). 

Comparado a crianças com estado nutricional normal, crianças com IMC de sobrepeso 

apresentaram aumento de US$ 180 e aquelas com IMC de obesidade tiveram um aumento de US$ 

220 no gasto com saúde nos Estados Unidos (FINKELSTEIN, TROGDON, 2008). Os 

componentes do cuidado com a saúde da criança com excesso de peso incluem hospitalização, 

aumento do uso de serviços de saúde mental, uso de emergências médicas e medicalização 

(TRASANDE, 2011). 

Considerando que as diferentes estratégias terapêuticas para a obesidade, como 

mudanças nos hábitos de vida, medicamentos e cirurgias, apresentam pouco efetividade, torna-se 

crucial a adoção de estratégias preventivas para lidar com esta patologia. Em especial, no que se 

refere à obesidade infantil, em que nem todas as terapias para adultos são aplicadas, intervenções 

que envolvam, além da própria criança, a família, a escola e a comunidade podem ser aplicadas. 

Um dos desafios nesse processo é a adaptação das estratégias a cada faixa etária (ROMANELLI 

et al., 2020). Algumas das intervenções que podem ser adotadas são descritas na tabela 1 

(UNICEF, 2019; ROMANELLI et al., 2020). 

 

Tabela 1- Intervenções propostas para prevenção de obesidade infantil de acordo com o cenário. 

Cenário Intervenções 

Família Controle de peso dos pais 

Educação nutricional para toda família 

Ações de educação para alimentação emotiva 

Acesso a alimentos saudáveis 

Promoção de mudanças de hábitos de vida 

Escola Educação nutricional 
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Fornecimento de alimentos saudáveis 

Promoção de ambiente escolar saudável 

Garantir a prática de atividade física 

Comunidade Educação nutricional 

Taxação de bebidas e alimentos ultra processados e com adição de sal e açúcar 

Incentivos para produção de alimentos saudáveis 

Controle e regulação de propagandas de alimentos 

Regulação de embalagens de alimentos ultra processados (avisos sobre os riscos 

à saúde de seu conteúdo) 

Controle de acesso a alimentos nas escolas 

Construção de locais para prática livre de atividades físicas em áreas urbanas 

Incentivos à produção rural de alimentos saudáveis 

Acesso a serviços de saúde 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Segundo a OMS (WHO, 2012), a maioria das atividades para prevenção da obesidade 

infantil têm sido realizadas em escolas primárias e secundárias. Muitas dessas intervenções 

combinam alimentação saudável e prática de atividade física, promovendo também o 

envolvimento dos pais.  

Muitas dessas estratégias em escolas mostram melhoras consistentes no conhecimento 

sobre saúde, mudança de atitudes e comportamento, acompanhados por resultados promissores 

em parâmetros físicos e clínicos (WHO, 2009). Baseado em algumas evidências (WATERS et 

al., 2011), a OMS (WHO, 2012) sugere que algumas das seguintes estratégias sejam adotadas nas 

propostas educacionais: 

− Informações sobre alimentação saudável, atividade física e imagem corporal deveriam ser 

integradas ao currículo escolar; 

− Sessões de atividade física, com desenvolvimento de habilidades físicas específicas, 

deveriam ser incluídas ao longo de uma semana de atividades escolares; 

− A qualidade nutricional dos alimentos ofertados na escola (merenda escolar e/ou cantinas) 

deveriam ser monitoradas e melhoradas; 

− Dar suporte aos educadores e pessoal administrativo da escola para a promoção de estratégias 

e atividades que promovam a saúde (estimulando a participação da família para a 

continuidade de ações em casa). 

No Brasil, já desde os anos de 1950, foi instituído o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) de forma a garantir o direito dos estudantes da rede pública de ensino à 

alimentação escolar (BRASIL, 2009). A PNAE tem como meta auxiliar na aprendizagem e 

rendimento escolar do aluno por meio de algumas ações: oferta de refeições saudáveis e que 

forneçam pelo menos 15% das necessidades nutricionais diárias dos estudantes no período em 
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que se encontrem na escola; promoção de educação nutricional de forma integrada ao projeto 

pedagógico da instituição; planejamento de cardápios baseados na cultura local; investimento na 

economia local por meio de comprar de insumos de produtores rurais locais, promovendo, assim, 

sustentabilidade nas comunidades (CARVALHO, CASTRO, 2010). 

Ainda segundo a PNAE e a Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) nº 26/2013, o nutricionista é o responsável técnico pelo programa, 

coordenando ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Essas ações se apresentam como 

o conjunto de atividades formativas, de prática contínua e permanente, transdisciplinar, 

intersetorial e multiprofissional, que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas 

alimentares saudáveis, assim como colaborar para a aprendizagem, o estado de saúde e a 

qualidade de vida do indivíduo. 

No entanto, estudos nacionais têm apontado a insuficiente participação do profissional 

nutricionista junto ao PNAE o que, certamente, compromete o alcance das metas do programa, 

em especial no que se refere à qualidade nutricional dos cardápios oferecidos nas escolas e nas 

ações de EAN (CHAVES et al., 2013; CORREA et al., 2017; PEDRAZA et al., 2018). Desta 

forma, perde-se uma importante oportunidade no combate à obesidade infantil e suas 

consequências à saúde. 

Devido às dificuldades apontadas de implementação das ações de EAN nas escolas, uma 

modificação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 13.666/18) instituiu que as 

escolas devem incluir fundamentos de EAN às estratégias de implementação da Base Nacional 

Comum Curricular.  

Com o intuito de participar de forma útil e efetiva desse processo, uma parceria entre a 

Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP), Universidade de São Paulo (USP), 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fluidos Complexos (INCT-FCx) e o Centro 

Universitário São Camilo de São Paulo, por meio do PEDUCA, propõe capacitar Educadores da 

rede pública estadual de São Paulo, adotando metodologias ativas virtuais e presenciais, na 

aquisição de conhecimentos sobre saúde e sua relação com a alimentação. Desta forma, pretende-

se auxiliá-los na construção de ações pedagógicas que incorporem esses conhecimentos à todas 

as disciplinas curriculares.  

Trata-se, portanto, de uma estratégia inovadora que, por meio da utilização de 

metodologias ativas de ensino, permitam elevada interação entre Nutricionistas e Educadores de 

modo que esses agreguem um repertório de conhecimentos sobre Nutrição que possa ser 

incorporado ao planejamento de todas as atividades didáticas dos Escolares. Desta forma, o 

PEDUCA pretende contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares em Escolares 
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associadas à obesidade infantil, envolvendo Nutricionistas, Educadores e a Comunidade Escolar 

como um todo, em prol da construção de um comportamento alimentar saudável. 

 

A Perspectiva metodológica da criação do PEDUCA 

 

Do ponto de vista metodológico o PEDUCA foi delineado pelas coordenadoras do 

programa que definiram com base nas diretrizes nacionais sobre EAN e em sólidas evidências 

científicas sobre alimentação e nutrição no contexto da saúde e das doenças. O programa EAD 

foi estruturado em eixos e módulos teóricos, práticos e teórico-práticos voltados à capacitação do 

todos os educadores vinculados à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.  

A partir da definição da estrutura transversal do programa EAD, cada eixo e módulo foi 

construído por uma equipe de desenvolvimento que passou a selecionar material referencial 

teórico, vídeos e atividades práticas reflexivas e de autoavaliação. Fruto da construção coletiva 

de docentes e pesquisadoras em nutrição, nutricionistas, engenheiros de alimentos, biólogas, web 

designers e acadêmicos do curso de Nutrição, a concepção do PEDUCA resultou na produção ode 

um programa EAD de 110 horas hospedado integralmente na Plataforma Moodle da Universidade 

de São Paulo. Trata-se de um programa de capacitação gratuito e sem fins reprovativos voltados 

a todo o corpo de educadores vinculados à SEE/SP.  

 

Síntese dos Características do PEDUCA 

 

O programa foi elaborado estruturado em 3 etapas (caracterização do público-alvo, 

capacitação e avaliação final):  

 

Etapa 1 – Desenvolvimento de plataforma de ensino 

O público-alvo do curso foi dividido em duas grandes categorias, sendo elas “educação” 

e “saúde”. A categoria “educação” foi composta por diretor de escola, vice-diretor de escola, 

professor coordenador, supervisor de ensino e professor, vinculados à educação infantil, ensino 

fundamental e médio, de ambos os sexos. A categoria “saúde” foi composta por nutricionistas do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e/ou vinculados à escola de alguma outra 

forma. Os professores foram escolhidos por estarem em contato direto com os escolares, os 

coordenadores pedagógicos por serem os principais responsáveis pela formação continuada na 

escola, os diretores e os supervisores por serem responsáveis diretos pela escola e facilitadores de 

ações educativas, e os profissionais de saúde por atuarem na área de EAN. A proposta do 

Programa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Estudos com Seres Humanos. Desse 
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modo todos os participantes do Programa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE).   

A abrangência do Programa teve como estimativa atingir todos os profissionais fixos 

vinculados às escolas estaduais de São Paulo; um universo de 5285 escolas, organizadas 

administrativamente em 93 Diretorias de ensino, com cerca de 200.000 educadores e mais de 

2.000.000 de estudantes distribuídos nos ensinos Fundamental I e II e Médio. A carga horária do 

Programa foi de 80 horas, a serem cumpridas no período de 90 dias. 

Do ponto de vista tecnológico, o Programa foi distribuído em atividades virtuais que 

ocorreram por meio de uma plataforma on-line no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Moodle/USP que ofereceu ferramentas destinadas à interação, comunicação e avaliação dentro 

do sistema, para melhor aproveitamento da capacitação pelos participantes.  

Do ponto de vista estrutural os materiais incorporados ao conteúdo programático foram 

distribuídos em: aulas, entrevistas, vídeos, podcasts, documentos oficiais do governo e de 

instituições de classe de referência, artigos científicos produzidos nos últimos 10 anos, atividades 

objetivas de múltipla escolha, fóruns de discussão e recursos para postagem de materiais 

produzidos pelos cursistas. 

O processo de seleção de conteúdos utilizados para produzir cada material do Programa 

de Educação Alimentar adotou critério aberto de seleção por pares, onde pelo menos dois 

pesquisadores leram os materiais na íntegra. Após essa etapa, os materiais aprovados por ambos 

eram apresentados à equipe de desenvolvimento. Havendo divergência entre os dois 

pesquisadores quanto ao mérito do material, um terceiro pesquisador fez a leitura.   

Visando tornar o Programa mais lúdico e atrativo aos participantes foram incorporadas 

imagens da plataforma de acesso fechado. 

O suporte de comunicação oferecido durante todas as etapas do Programa, desde a 

divulgação, inscrição, desenvolvimento e envio de certificado ocorreu por meio digital via e-mail 

específico e call center da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação 

Paulo Renato Costa Souza, vinculada à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, parceira 

deste Programa.    

 

Etapa 2 – Diagnóstico situacional 

Por meio da aplicação de um Questionário on line foram identificadas as características 

dos participantes e da escola. Este questionário será dividido em quatro partes (ANEXO 4):  

1. Caracterização dos cursistas quanto aos aspectos demográficos, socioeconômicos, 

educacionais e de saúde; 

2. Caracterização do nível de conhecimento sobre alimentação saúde e práticas alimentares; 
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Etapa 3 – Intervenção educativa  

A construção do processo de Capacitação foi feita considerando os conceitos, as 

atividades e as vivências, sem dissociar a teoria da prática. Espera-se que na implantação, todas 

as ações pedagógicas despertadas ao longo do curso sejam pactuadas previamente com as escolas. 

A etapa de capacitação foi formada por 4 eixos formativos, onde cada eixo foi composto 

por módulos (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Descrição dos eixos formativos do PEDUCA. 

Eixos Descrição 

Eixo 1 Contemplou aspectos sobre a História da alimentação, Comida e cultura, 

Práticas alimentares ao longo do tempo, Transição epidemiológica, 

nutricional e demográfica, Guia alimentar para a população brasileira, 

História alimentar como instrumento de reflexão e autobiografia 

alimentar. O ponto alto deste módulo incluiu a atividade reflexiva da 

realização da autobiografia alimentar, onde cada cursista, baseada na sua 

própria história alimentar e subsidiado pelo referencial teórico pôde se ver 

como agente, mas também como produto individual da relação entre o 

meio ambiente e o ato de comer, se alimentar e se nutrir. 

Eixo 2 Envolveu aspectos como Cadeia de produção e logística de distribuição 

dos alimentos, Alimentos como fonte de energia e nutrientes, Marketing 

de alimentos, Rotulagem, Segurança alimentar, Reflexões sobre Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Programa Saúde na Escola – 

PSE e Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE.  

Eixo 3 Apresentou atualização com informações sobre obesidade no Brasil e no 

ambiente escolar, Papel da alimentação na prevenção e manejo da 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, diabetes e obesidade e 

Nutricionistas e Educadores: combinação de saberes.  

Eixo 4 Teve como objetivo integrar todos os conhecimentos abordados 

contextualizando o ambiente escolar como território ideal para a 

implementação de ações duradouras robustas e transversais a todas às 

atividades previstas na base curricular. Cada cursista foi convidado a 

produzir um portfólio voltado à educação alimentar na prática escolar, de 

modo que o participante propusesse, no mínimo, uma atividade educativa, 

sobre o tema alimentação saudável, com descrição de uma ação planejada 
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ou desenvolvida em uma escola, referente ao objetivo principal do curso, 

e que contemplasse pelo menos um dos conteúdos abordados nos 3 eixos 

anteriores. 

Fonte: Elaborado pelos autores. Adaptado de PEDUCA (2020). 

 

No encerramento do curso foram aplicadas duas avaliações somativas, por meio de um 

instrumento qualitativo, que corresponde ao envio da atividade planejada ou desenvolvida para o 

ambiente escolar envolvendo o tema alimentação saudável, presente no Eixo IV. E, quantitativo, 

com a reaplicação do Questionário de Caracterização, referentes às perguntas sobre o nível de 

conhecimento sobre saúde e práticas alimentares (Etapa III). Desta forma, foi possível avaliar o 

conteúdo adquirido pelo cursista ao longo do processo. 

Como critério de aprovação, o cursista deveria acessar todos os materiais obrigatórios, 

participar de todos os fóruns, enviar a autobiografia alimentar e o portfólio com a atividade 

planejada para a escola, assim como, responder todas as avaliações formativas quantitativas 

quantas vezes fosse necessário até acertar pelo menos 75% das questões. O Programa não teve 

caráter reprovativo. 

Espera-se que o conhecimento fornecido pelo PEDUCA traga esclarecimentos 

importantes aos educadores no sentido de promover mudanças em sua relação com a alimentação, 

mudanças estas que auxiliem na melhoria da sua qualidade de vida e prevenção de doenças 

crônicas não transmissíveis e que possam utilizar tal conhecimento na elaboração de atividades 

didáticas que tragam essa reflexão sobre a alimentação saudável nas escolas. 

 

Conclusão 

 

Como pode ser observado, a Plataforma EAD PEDUCA representa um marco nas ações 

de educação alimentar e nutricional voltada aos educadores – aqui considerados multiplicadores. 

Essa iniciativa EAD, ora implementada e em processo de avaliação, no estado de São Paulo, pode 

ser ampliada ao nível nacional, assim como pode servir de modelo para iniciativas correlatas.  
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