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RESUMO

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) constitui uma estratégia preconizada pelas políticas públicas em alimentação e nutrição, sendo 
considerado um importante instrumento para promoção de hábitos alimentares saudáveis. Dentro do exposto, o presente estudo objetivou a 
realização da educação nutricional através de atividades lúdico-pedagógicas em crianças de 5 anos em uma creche comunitária na cidade de São 
Luís – MA. As atividades foram realizadas no mês de Maio contemplando 35 crianças na referida faixa etária de ambos os sexos. Foi aplicado um 
questionário não validado para verificação das escolhas alimentares dos pré-escolares utilizado antes e após as atividades educativas, com intuito 
de observar se houve alteração no comportamento alimentar. Após o diagnóstico, foram definidas as ações na forma de atividades lúdicas e, para 
isso planejaram-se dois encontros com aplicação de três atividades: Primeira atividade intitulada “Por que comer?”, ressaltou a importância da 
alimentação diária, na sequência, a dinâmica “Desvendando os mistérios dos legumes” apresentou as características e importância destes 
alimentos e, por fim a atividade “Pintando a pirâmide de alimentos” trabalhou os grupos alimentares conjuntamente com uma tarefa resposta de 
pintura sobre a atividade trabalhada. Com base nos dados obtidos do questionário aplicado anterior às atividades, verificou-se que na questão 
referente ao alimento mais consumido (34,28%) consumiam mais sorvetes e (28,57%) refrigerantes e (20% e 17,14%) legumes e frutas, 
respectivamente. Quanto à percepção sobre alimentos saudáveis (28,57% e 22,85%) achavam ser o abacaxi e a pizza, enquanto que (22,85% e 
14,28%) pensavam ser a melancia e o hambúrguer. Referente aos alimentos prejudiciais à saúde (37,14% e 31,42%) considerou ser o cachorro 
quente e o chocolate, enquanto (17,14% e 14,28%) atribuíam à goiaba e banana. Sobre os alimentos que devem ser evitados (34,28%) 
acreditaram ser o salgadinho, (22,85%) o sorvete e (22,85%) declaram ser os legumes. No que diz respeito à educação nutricional e se tratando de 
um estudo observacional, na execução da primeira atividade as crianças se apresentaram atenciosas e participativas, respondendo positivamente 
às perguntas. A segunda dinâmica trabalhou a percepção, por parte das crianças, das características dos vegetais. Elas, por sua vez, obtiveram 
conhecimento satisfatório acerca dos alimentos apresentados além de relatos, por parte de algumas, de que “gostavam de comer” ou que 
“comiam muito”. Já a terceira e última atividade, ao utilizar pirâmide alimentar, se mostraram atenciosas às explicações, permitindo um 
aprendizado eficiente e avaliado durante a pintura da pirâmide com giz de cera de acordo com as cores trabalhadas anteriormente pelas 
avaliadoras. Entretanto, a aplicação do questionário após a execução das atividades trabalhadas, constatou uma diferença positiva quanto aos 
alimentos mais consumidos, no qual o consumo de frutas aumentou para (28,57%) e legumes para (42,85%), já o consumo de refrigerante e 
sorvete caiu para (0% e 14,28%), respectivamente. Sobre o alimento considerado mais saudável (28,57%) opinaram ser o abacaxi, havendo 
aumento para consumo de melancia e outras frutas (34,28% e 28,57%). Porém, os percentuais do hambúrguer e da pizza caíram para (0% e 
8,57%). Quando questionados sobre os alimentos considerados prejudiciais, a resposta para o cachorro-quente e o chocolate evoluiu para 
(51,42% e 40%) e para a goiaba e a banana declinou para (5,71% e 2,85%). E, em relação aos alimentos que devem ser evitados, o número de 
crianças que responderam biscoito recheado e salgadinho progrediu para (28,57% e 62,85%) e os valores da maçã e da uva decaíram para (5,71% 
e 2,85%). Dessa forma, conclui-se que apesar do curto prazo, as práticas lúdico-pedagógicas trouxeram resultados satisfatórios, promovendo 
conhecimento e construção de hábitos saudáveis.
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