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RESUMO

Uma alimentação saudável é essencial para a saúde das pessoas e a escola é um importante
espaço para a realização de atividades que tenham o propósito de incentivar uma boa
alimentação. Esta pesquisa teve como objetivo implementar e avaliar ações educativas
realizadas em sala de aula voltadas para a promoção da alimentação saudável, utilizando a
Metodologia da Problematização e, com isso, discutir o papel da escola como espaço de
práticas de educação em saúde tendo como base a ação proposta. As atividades foram
realizadas durante o segundo semestre de 2011 com 28 adolescentes, alunos do oitavo ano do
ensino fundamental de uma escola pública de Primavera do Leste – MT. A ação educativa foi
avaliada por meio de questionários aplicados antes e depois da intervenção, e por relatos feitos
pelos alunos na avaliação das atividades. Os resultados indicaram mudanças relacionadas ao
conhecimento e comportamento alimentar dos alunos após a intervenção, além da aprovação,
pelos adolescentes, da Metodologia da Problematização como método para trabalhar a
temática educação em saúde no Ensino Fundamental.

ABSTRACT

A healthy diet is essential for human health and the school is an important area for performing
activities that are intended to encourage good nutrition. This research aimed to implement and
evaluate educational activities in the classroom focused on promoting healthy eating, using the
Methodology of Problematization, therefore, discuss the role of schools as a place of practice of
health education based on the proposed action. The activities were held during the second half
of 2011 with 28 adolescents, eighth graders of elementary education at a public school in
Primavera do Leste - MT. The educational activity was assessed by questionnaires before and
after the intervention, and reports made by students in the evaluation of activities. The results
showed changes related to knowledge and eating behavior of students after the intervention, in
addition to approval by adolescents, the Methodology of Problematization as a method to work
the theme health education in elementary school.

