
 

 

A escola desempenha um papel importante 

no processo de formação dos hábitos alimentares 

das crianças e na promoção da saúde, mas ela não 

está sozinha nessa missão. A família é a primeira 

referência da criança e é a responsável pela 

transmissão da cultura alimentar. Além de aprender 

sobre a sensação de fome e saciedade, a criança 

desenvolve a percepção para os sabores, estabelece 

as suas preferências e inicia a formação do 

comportamento alimentar se espelhando nos pais. 

Então num primeiro momento, o conhecimento 

sobre os alimentos é influenciado pelos pais e em 

seguida pelo ambiente no qual a criança está 

inserida, como a escola. À medida que passa a 

frequentar a escola e a conviver com outras crianças, 

ela conhecerá novos alimentos, outras preparações e 

outros hábitos, mas sempre trará o reflexo dos 

hábitos aprendidos em casa.  

Sabemos que o conhecimento leva à 

capacidade de escolhas, logo devemos ter em mente 

a importância de ensinar a uma criança sobre 

alimentação saudável e como fazer suas escolhas, já 

que comer é algo que fazemos desde que nascemos e 

faremos até o fim de nossas vidas. Por isso falamos 

tanto sobre educação alimentar e nutricional.  

A educação alimentar é conteúdo previsto 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o 

ensino fundamental, sendo trabalhada nas aulas de 

ciências e em temas transversais nas escolas 

brasileiras. No entanto, ainda não é exigida desde a 

educação infantil. Pensando que é principalmente na 

infância que os hábitos alimentares são formados, a 

intervenção nas escolas precisa acontecer desde os 

primeiros anos de vida.   

A alimentação é um ato político-social, que 

envolve desde a produção de alimentos, passando 

pelo seu preparo, distribuição, até o próprio ato de 

comer. Além disso, a dimensão afetiva da 

alimentação engloba a relação com o outro e está  

 

 

presente nas refeições 

familiares, nos momentos 

de encontro, de 

celebração, de troca de 

informações, de convívio. 

As crianças imitam os 

pais em casa e depois na 

escola influenciam e são 

influenciados pelos 

amigos, colegas e professores. Precisamos não só 

falar, mas sermos 

exemplos.  

O aspecto estético 

da alimentação é 

outro fator 

importante 

observado na 

exposição da comida 

à mesa, na riqueza de 

formas, cores e aromas 

que atraem olhares 

curiosos e os pequenos 

aventureiros que ousam 

provar o novo. Por isso 

família e escola devem 

assumir suas 

responsabilidades de educar e ensinar a fazer 

escolhas conscientes e saudáveis, aproximando as 

crianças da comida de verdade. 
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