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Resumo  

 

Introdução: A infância é um período crítico do desenvolvimento, sendo por essa 

razão essencial garantir uma alimentação adequada que satisfaça as necessidades 

nutricionais. O consumo de fruta e os hortícolas das crianças encontra-se abaixo 

das recomendações e, simultaneamente, são desperdiçados em contexto escolar. 

Vários estudos são realizados no sentido de desenvolver estratégias para diminuir 

o Desperdício Alimentar (DA), tendo sido comprovada a eficácia de programas de 

educação alimentar.  

Objetivo: Caracterizar os hábitos alimentares (HA) de crianças de Jardim de 

Infância (JI) relativamente ao consumo de hortícolas, leguminosas e fruta e avaliar 

o DA desses constituintes da refeição antes e após uma intervenção de educação 

alimentar. 

 População e métodos: Estudo transversal com crianças do JI. A caracterização 

dos HA foi feita através da aplicação de um questionário aos Encarregados de 

Educação (EE). A avaliação do DA foi realizada através da pesagem dos restos 

deixados nos pratos no final da refeição. A intervenção de educação alimentar 

consistiu na aplicação do projeto “ABC da Alimentação” ao longo de 7 sessões. 

Resultados:  Cerca de 26% das crianças nunca consumia Hortícolas Crus (HCR) e 

11,6% nunca consumia Hortícolas Cozinhados (HCO). O Índice de Restos (IR) mais 

elevado foi encontrado para o componente do prato hortícolas. Verificou-se a 

redução do DA de fruta e hortícolas na avaliação pós-intervenção.  

Conclusão: As intervenções de educação alimentar mostram ter eficácia no 

consumo alimentar em contexto escolar. Estudos futuros devem ser realizados 

para perceber os efeitos a longo prazo.  
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Abstract 

 

Introduction: Childhood is a critical period of development, which is why it is 

essential to ensure adequate nutrition that meets nutritional needs. Children's 

fruit and vegetable consumption is below recommendations and, at the same 

time, wasted in school’s lunch. Several studies have been carried in order to 

develop strategies to reduce food waste and the effectiveness of food education 

programs has been proven. 

Aim: Characterize the eating habits of kindergarten children regarding the 

consumption of vegetables, pulses and fruit and to evaluate the food waste of 

these constituents of the meal before and after a food education intervention. 

Population and methods: Transversal study with kindergarten children. The 

characterization of the eating habits was done through the application of a 

questionnaire to the parents .The food waste evaluation was performed by 

weighing the leftovers on the plates at the end of the meal. The food education 

intervention consisted of the application of the “ABC da Alimentação” project 

through 7 sessions. 

Results: About 26% of children never consumed raw vegetables and 11.6% never 

consumed cooked vegetables. The highest Index of leftovers was found for the 

vegetables. There was a reduction in food waste of fruit and vegetables in the 

post-intervention evaluation. 

Conclusion: Food education interventions prove to be effective in food 

consumption in the school context. More studies are needed to understand the 

long-term effects. 

Keywords: Fruit and vegetables; eating habits; food waste 
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Lista de abreviaturas e acrónimos  

 

DA: Desperdício Alimentar 

EE: Encarregados de Educação 

EI: Educadoras de Infância 

HA: Hábitos alimentares 

HCR: Hortícolas crus  

HCO: Hortícolas cozinhados  

IR: Índice de restos 

JI: Jardim de Infância  

QFA: Questionário de Frequência Alimentar 

SA: Serviço de Alimentação   
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Introdução 

A infância é caracterizada por um período de crescimento rápido e complexo que 

engloba várias alterações na composição corporal (1). O crescimento é influenciado 

por fatores genéticos, a par de fatores ambientais, de que é exemplo a 

alimentação(2). Neste período da vida, em que as necessidades nutricionais estão 

aumentadas, é particularmente importante assegurar que a alimentação vai suprir 

todas as necessidades para assegurar um crescimento e desenvolvimento cognitivo 

adequados(1).  

O comportamento alimentar das crianças é moldado por fatores externos, como o 

ambiente familiar e a comunidade escolar.  A família é o meio inaugural onde as 

crianças estão inseridas, pelo que representa um elemento preponderante no 

desenvolvimento e estabelecimento de HA. Fatores como o conhecimento e as 

crenças dos pais em relação à alimentação, as suas preferências alimentares e a 

disponibilidade de alimentos, são reconhecidos como agentes condicionantes no 

estabelecimento de comportamentos alimentares(3-7) . Concomitantemente, é nos 

primeiros anos de vida que ocorre o estabelecimento das preferências e HA, com 

base nas experiências individuais e exposições aos alimentos, que perduram até à 

vida adulta. Estudos afirmam que as experiências repetidas de uma criança têm a 

capacidade de modificar preferências inatas e estabelecer novas preferências 

alimentares(8-10) .  

A fruta e hortícolas são grupos alimentares de grande interesse nutricional pelo 

seu alto teor em vitaminas e minerais, aliado a um baixo valor calórico. A 

Organização Mundial de Saúde preconiza um consumo diário de pelo menos 400g 

de fruta e hortícolas, por serem reconhecidos os seus benefícios para a saúde(11). 

Na infância, um consumo adequado destes alimentos está associado a um menor 
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risco de aparecimento de doenças crónicas, como a obesidade e a diabetes em 

períodos posteriores da vida. No entanto, o consumo de fruta e hortícolas pelas 

crianças encontra-se abaixo das recomendações(12). 

Considera-se que a escola é um espaço com um papel fundamental na alimentação 

das crianças. Na idade pré-escolar, pelo menos duas refeições são asseguradas 

pelo estabelecimento de ensino(13), sendo que a elaboração das mesmas se rege 

por recomendações alimentares e nutricionais atuais, estando por essa razão, 

adequadas às necessidades energéticas e nutricionais da população escolar(14, 15). 

No entanto, estudos reportaram valores elevados de Desperdício Alimentar (DA) 

em cantinas escolares(16), sendo o item da refeição fruta e o componente do prato 

hortícolas os constituintes da refeição mais desperdiçados(17, 18). Neste sentido, 

várias estratégias têm sido adotadas de forma a reduzir o DA, de que são exemplo 

os programas de Educação Alimentar (EA). A evidência sugere que a EA prova ser 

eficaz na redução do DA, principalmente quando é focada nos alimentos servidos 

em contexto escolar(16, 19-23).   

O presente estudo surge no sentido de atender à necessidade de se criarem e 

desenvolverem estratégias que visem promover HA saudáveis nas crianças e, 

simultaneamente, comportamentos sustentáveis, reduzindo o DA em contexto 

escolar.   

Objetivos 

Objetivo geral 

Caracterizar os hábitos alimentares de crianças de JI relativamente ao consumo 

de hortícolas, leguminosas e fruta e avaliar o DA desses constituintes da refeição 

antes e após uma intervenção de educação alimentar. 
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Objetivos específicos 

• Comparar os hábitos alimentares entre as crianças dos diferentes anos do 

JI relativamente a hortícolas, leguminosas e fruta; 

• Quantificar o DA do almoço relativamente à sopa, hortícolas/leguminosas 

do prato e fruta; 

• Comparar os valores de DA entre os diferentes anos escolares do JI; 

• Comparar os valores de DA antes e após a intervenção de educação 

alimentar.  

Metodologia  

População 

A população em estudo consistiu nas crianças do JI da Instituição A, com idades 

compreendidas entre os 3 e 5 anos. 

Amostra para caracterização dos hábitos alimentares 

Tratou-se de uma amostra de conveniência, constituída por crianças que 

frequentam o JI. Primeiramente foi obtida autorização da Direção da Instituição 

para realização do estudo. Posteriormente, foram enviados 202 consentimentos 

informados (CI) aos EE, sendo que foram obtidos 53 CI das turmas de 3 anos, 49 

das turmas de 4 anos e 40 das turmas de 5 anos, perfazendo um total de 142 CI. 

Apenas foram entregues os questionários aos EE que autorizaram a participação 

no estudo, tendo sido obtida uma taxa de resposta de 79% (n=112). 

Amostra para avaliação do DA 

 A amostra foi selecionada por conveniência e obtida através da análise do DA 

resultante das 1682 refeições servidas às crianças do JI durante as duas semanas 

de recolha dos dados.  
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Métodos 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de ética da Universidade do Porto. 

Tratou-se de um estudo transversal que decorreu durante os meses de novembro 

de 2019 a janeiro de 2020. O estudo foi realizado em 4 etapas: na 1.ª etapa, após 

o devido CI, por escrito, foi aplicado um questionário a todas as 9 Educadoras de 

Infância (EI) (n=9) de forma a diagnosticar as principais problemáticas da 

alimentação das crianças (Anexo J); procedeu-se também à administração de um 

questionário aos EE para caracterização dos hábitos alimentares das crianças 

relativamente ao consumo de hortícolas, leguminosas e fruta (Anexo K). O CI 

dirigido aos EE contemplava autorização para aplicação deste questionário.  Na 

2.ª etapa foi realizada a avaliação do DA através dos restos desses componentes 

da refeição na escola. A 3.ª etapa consistiu na aplicação de um projeto de 

educação alimentar cujo grupo-alvo foram as crianças da faixa etária supracitada. 

Na última etapa, foi novamente avaliado o DA dos mesmos constituintes da 

refeição. As ementas das semanas correspondentes às avaliações do DA foram 

iguais (Anexo H), para anular o efeito confundidor subjacente à alteração de 

ementa.   

Caracterização do Serviço de Alimentação (SA) 

O SA era de autogestão, ou seja, todos os processos de produção e distribuição 

das refeições estavam ao encargo da Instituição. Diariamente eram servidas cerca 

de 400 refeições a crianças e funcionários, sendo que a distribuição e 

empratamento das refeições das crianças eram da responsabilidade das auxiliares 

do refeitório. As ementas eram constituídas por sopa, prato principal e fruta. O 

prato podia ser composto ou não composto, sendo que nos compostos a 

componente proteica estava fracionada e todos os componentes eram servidos de 
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forma agrupada(24). A única bebida disponível era água da rede pública. Durante a 

recolha dos dados não decorreram alterações ao normal funcionamento do 

serviço. 

Avaliação do DA em contexto escolar  

Para avaliar o DA recorreu-se ao método físico de pesagem. A quantificação foi 

realizada através dos restos deixados nos pratos no final da refeição. 

Para a avaliação foram usadas 2 balanças – balança digital Digi DI 160 (alcance de 

150 kg, capacidade mínima de 1 kg e precisão +/- 0,050 kg) e balança digital Tissot 

(alcance de 15 kg e precisão +/- 0,050 kg) - touca, luvas descartáveis e bata. Os 

restos foram colocados em sacos do lixo, cujo peso foi desprezado. Todos os dados 

recorrentes da avaliação do DA foram registados num formulário desenvolvido 

para o efeito (Anexo I). No início do processo, procedeu-se à pesagem de todos os 

utensílios utilizados. Para determinar a quantidade per capita servida dos 

constituintes da refeição em estudo, foram pesados 6 pratos de cada constituinte 

e determinada a respetiva média, sendo o valor obtido através do cálculo da 

diferença entre o valor final e valor dos utensílios vazios. Os restos de cada ano 

foram separados por constituinte da refeição, sendo que cada saco foi 

identificado. No final, os restos foram pesados de forma agrupada. Durante a 

refeição, foi contabilizado o número de crianças correspondentes a cada ano do 

JI. Após a recolha dos dados, foi considerada a parte edível relativa à fruta, de 

acordo com a Tabela da Composição de Alimentos(25).  

Foram calculadas as seguintes variáveis: Índice de Restos (IR) – através da divisão 

do peso dos restos pelo peso de alimentos distribuídos(26); peso de alimentos 

consumidos – através da diferença entre o peso de alimentos distribuídos e peso 
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dos restos; peso de alimentos consumidos per capita – através da divisão do peso 

de alimentos consumidos pelo número de refeições servidas.  

Intervenção de educação alimentar 

A intervenção consistiu na aplicação de um projeto de educação alimentar em 

contexto de sala de aula. O projeto denominado “ABC da Alimentação”, criado e 

desenvolvido durante o período de estágio, teve como principal objetivo a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis nas crianças do JI. A dinamização do 

projeto decorreu ao longo de 7 sessões durante os meses de dezembro de 2019 e 

janeiro de 2020. O público-alvo abrangeu as 202 crianças do JI, sendo que 70 eram 

das turmas dos 3 anos, 67 das turmas dos 4 anos e 65 das turmas dos 5 anos, 

perfazendo um total de 9 turmas. Para agilizar o tempo da intervenção, foram 

agrupadas duas turmas por ano, ou seja, cada sessão foi dirigida para duas turmas 

de 3 anos e seguidamente para a restante turma dos 3 anos e assim sucessivamente 

para os restantes anos; cada sessão teve a duração média de 45 minutos. As 

temáticas abordadas no projeto foram delineadas de acordo com os resultados dos 

questionários aplicados às EI. Neste sentido, foram abordados os seguintes temas: 

princípios de uma alimentação saudável (sessão 1), hortícolas (sessão 2 e 3), 

leguminosas (sessão 4 e 5), fruta (sessão 6) e desperdício alimentar (sessão 7). O 

projeto encontra-se detalhado nos anexos A-G. 

Análise estatística  

Os dados recolhidos foram inseridos e analisados no software SPSS® (versão 26.0) 

para Microsoft Windows® e no Excel®. A análise descritiva das variáveis foi 

realizada através de medidas de tendência central. Para a associação das 

variáveis, foi realizado o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis. O nível de 

significância considerado foi 5% (p<0,05). 
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Resultados 

1. Diagnóstico da alimentação escolar 

A taxa de resposta das EI aos questionários foi de 77,8% (n=7). Relativamente à 

variável “que grupo de alimentos as crianças têm mais tendência a deixar no 

prato?”, 71,4% (n=5) da amostra considerou mais do que uma opção. Os alimentos 

considerados problemáticos na alimentação das crianças foram os HCR ou HCO por 

60% das participantes, os hortícolas sob a forma de sopa por 40% (n=2) das EI, as 

leguminosas por 80% (n=5) das EI e a fruta por 20% (n=1) das EI. Das EI que 

consideraram 1 opção (n =2), 50% (n=1) considerou os HCR ou HCO e 50% (n=1) 

considerou as leguminosas. Quando questionadas as razões pelas quais as crianças 

deixam restos dos grupos de alimentos supracitados, a totalidade das EI reportou 

falta de estímulo para a sua ingestão e baixa frequência de consumo em casa. Em 

consequência destes aspetos, afirmaram ter uma posição de insistência quando as 

crianças recusam ingerir algum destes componentes da refeição. 

2. Caracterização dos hábitos alimentares 

2.1. Caracterização da amostra 

O questionário foi aplicado a 112 EE, sendo que 52,7% (n=59) dos educandos eram 

do sexo feminino e 47,3% (n=53) do sexo masculino, com idade média de 3,9 anos 

(desvio-padrão= 0,8). Relativamente ao regime alimentar, 95,5% (n=107) da 

amostra apresentava um regime omnívoro e 4,5% (n=5) apresenta restrições 

alimentares, dos quais 0,9% (n=1) não consumia leite, 1,8% (n=2) não consumia 

carne de porco e os restantes 1,8% (n=2) não especificou. Por outro lado, 8% (n=9) 

das crianças tinha algum tipo de alergia ou intolerância alimentar.  

2.2. Consumo de hortícolas 
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O consumo de hortícolas foi avaliado através da frequência de ingestão de sopa, 

HCR e HCO no prato, estando discriminado na Tabela 1.  

Em relação ao consumo de sopa, 86,6% das crianças consumia-a diariamente em 

casa, tendo sido reportado um maior consumo diário nas crianças de 4 anos. 

Verificou-se não existirem diferenças na frequência de consumo de sopa entre os 

diferentes anos do JI (p= 0,870).  Em contraste, o consumo de hortícolas no prato 

foi inferior, uma vez que 25,9% da amostra nunca consumia HCR e 11,6% nunca 

consumia HCO. Diariamente, 18,8% das crianças consumia HCR e 37,5% consumia 

HCO. Comparativamente à restante amostra, as crianças de 5 anos apresentaram 

maior frequência de consumo diário de HCR e HCO. Verificou-se não existirem 

diferenças na frequência de consumo de HCR (p=0,293) e HCO (p=0,439) entre os 

diferentes anos do JI. 

Tabela 1: Frequência de consumo de hortícolas (sopa, HCR e HCO) 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total; HCR – hortícolas crus; HCO – hortícolas cozinhados 

 

2.3. Consumo de leguminosas 

A frequência do consumo de leguminosas encontra-se descrita na Tabela 2. 

Verificou-se não existirem diferenças na frequência de consumo de leguminosas 

entre os diferentes anos do JI (p= 0,970). Constatou-se que cerca de 60% da 

amostra tinha um consumo de leguminosas superior a uma vez por semana e que 

Frequência 
de 

consumo 

Sopa de hortícolas HCR HCO 

3A 
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

3A 
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

3A 
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

Nunca 
1  

(2,4) 
1 

 (2,5) 
0 

2  
(1,8) 

11 
(26,2) 

9 
(22,5) 

9 
(30,0) 

29 
(25,9) 

7 
(16,7) 

2  
(5,0) 

4 
(13,3) 

13 
(11,6) 

Consumo 
mensal 

1  
(2,4) 

1  
(2,5) 

2  
(6,7) 

4  
(3,6) 

10 
(23,8) 

5 
(12,5) 

2  
(6,6) 

17 
(15,2) 

2  
(4,8) 

3  
(7,5) 

3 
(10,0) 

8 
 (7,2) 

Consumo 
semanal 

4  
(9,5) 

3  
(7,5) 

2  
(6,7) 

9  
(8,1) 

17 
(40,5) 

17 
(42,5) 

11 
(36,6) 

45 
(40,2) 

20 
(47,6) 

19  
(47,5) 

10 
(33,3) 

49 
(43,8) 

Consumo 
diário 

36 
(85,7) 

35 
(87,5) 

26 
(86,7) 

97 
(86,6) 

4  
(9,6) 

9 
(22,5) 

8 
(26,7) 

21 
(18,8) 

13 
(30,9) 

16 
(40,0) 

13 
(43,3) 

42  
(37,5) 
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16% o fazia diariamente. A maior frequência de consumo diário foi verificada entre 

as crianças de 4 anos.  

Tabela 2: Frequência de consumo de leguminosas 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

 

 

 

2.4. Consumo de fruta 

A frequência do consumo de fruta encontra-se descrita na Tabela 3. Verificou-se 

não existirem diferenças entre a frequência de consumo de fruta nos diferentes 

anos do JI. (p= 0,178). Cerca de 89% das crianças consumiam fruta diariamente, 

estando a menor frequência de consumo diário registada nas crianças de 5 anos.  

Tabela 3: Frequência de consumo de fruta 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

 

 

 

2.5. DA reportado pelos EE 

2.5.1. Hortícolas 

A frequência de restos de hortícolas (sopa, HCR e HCO) reportada pelos EE 

encontra-se descrita no Anexo L- Tabela 6. Relativamente à sopa, a maioria da 

amostra (88,4%) reportou que os educandos não deixam restos deste componente 

Frequência de 
consumo 

Leguminosas 

3A  
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

Nunca 3 (7,1) 4 (10,0) 1 (3,3) 8(7,1) 

Consumo mensal 8 (19,1) 5 (12,5) 6 (20,0) 19(17,0) 

Consumo 
semanal 

24 (57,1) 13 (57,5) 20 (66,6) 67(59,9) 

Consumo diário 7 (16,6) 8 (20,0) 3 (10,0) 18(16,0) 

Frequência de 
consumo 

Leguminosas 

3A  
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

Nunca 3 (7,1) 4 (10,0) 1 (3,3) 8(7,1) 

Consumo mensal 8 (19,1) 5 (12,5) 6 (20,0) 19(17,0) 

Consumo 
semanal 

24 (57,1) 13 (57,5) 20 (66,6) 67(59,9) 

Consumo diário 7 (16,6) 8 (20,0) 3 (10,0) 18(16,0) 
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da refeição. Verificou-se não existirem diferenças na quantidade de restos de sopa 

entre os diferentes anos de ensino (p=0,823). A maior frequência de restos foi 

verificada nas crianças de 3 anos (14,3%). No que diz respeito aos HCR, 60,7% da 

amostra referiu que os educandos não consome na totalidade esta componente da 

refeição, sendo que 18,8% dos EE afirmaram que os educandos deixam a 

totalidade. Verificou-se não existirem diferenças na quantidade de restos de HCR 

entre os diferentes anos de ensino (p=0,537). A maior frequência de restos foi 

reportada entre as crianças de 3 anos, com 22,4% a nunca consumirem os 

hortícolas servidos. Relativamente aos HCO, 62,2 % das crianças deixa restos 

quando consome estes alimentos, das quais 9,0% não consome nenhuma porção da 

quantidade servida. Verificou-se não existirem diferenças na quantidade de restos 

de HCO entre os diferentes anos de ensino (p=0,616). 

2.5.2. Leguminosas 

A frequência de restos de leguminosas reportada pelos EE encontra-se descrita no 

Anexo L- Tabela 7. Cerca de metade dos EE (50,5%) reportou um consumo total de 

leguminosas por parte dos educandos. Verificou-se não existirem diferenças na 

quantidade de restos de leguminosas entre os diferentes anos de ensino (p=0,600). 

A maior frequência de restos foi verificada entre as crianças de 4 anos (52,5%), 

sendo que 7,5% das mesmas deixa a totalidade no prato.  

2.5.3. Fruta 

A frequência de restos de fruta reportada pelos EE encontra-se descrita no Anexo 

L- Tabela 8. No que respeita a este componente da refeição, a maior parte dos EE 

(87,5%) reportou que os educandos consomem a totalidade da porção servida. 

Verificou-se não existirem diferenças na quantidade de restos de fruta entre os 

diferentes anos de ensino (p=0,178). 
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3. DA em contexto escolar  
 

3.1. Distribuição da amostra 

Na avaliação precedente à intervenção, foram servidas 832 refeições às crianças 

do JI, das quais 288 (35%) aos alunos das turmas dos 3 anos, 263 (32%) aos alunos 

das turmas dos 4 anos e as restantes (34%) aos alunos das turmas dos 5 anos. Já 

na avaliação posterior às intervenção foram servidas 850 refeições, das quais 312 

(37%) aos alunos das turmas dos 3 anos, 275 (32%) aos alunos das turmas dos 4 anos 

e as restantes (31%) aos alunos das turmas dos 5 anos. A média de refeições diárias 

servidas foi superior na avaliação pós-intervenção (n=170) comparativamente com 

avaliação pré-intervenção (n=166) (Anexo M – Tabela 9). 

3.2. Restos  

A Distribuição do DA encontra-se descrito no Anexo M – Tabela 10-17. 

3.2.1.  Sopa 

Os restos de sopa perfizeram um total de 12,11 kg na avaliação pré-intervenção, 

o que representou uma média de 2,42 kg por refeição. Após a intervenção, o valor 

diminuiu para 7,95 kg de restos totais e 1,59 kg de média por refeição. O IR médio 

deste item foi 12,76% na 1.ª avaliação, obtendo-se uma redução para 7,97% na 

avaliação seguinte. De notar que o IR foi sempre superior nas turmas dos 5 anos 

(13,29% e 9,70%). 

3.2.2.  Hortícolas 

Na avaliação pré-intervenção, os restos deste item corresponderam, em média, a 

0,75 kg por refeição. O IR médio encontrado foi de 41,11%. Em comparação, na 

fase pós-intervenção, a média de restos por refeição foi igual a 0,53 kg e o IR 

médio foi de 27,63%. De realçar que o IR foi superior nas 2 fases para o 

componente “cenoura raspada” e entre as turmas dos 3 anos.  
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3.2.3.  Fruta 

Por refeição, os restos perfizeram em média um valor de 0,42 kg, tendo-se obtido 

uma redução para 0,22 kg na avaliação seguinte. O IR médio foi de 6,56% na fase 

pré-intervenção e de 2,39% na fase pós-intervenção, sendo sempre superior nas 

turmas dos 3 anos (6,18% e 2,65%). 

Discussão e Conclusão 

A avaliação do DA tem sido utilizada como forma de medir o efeito de programas 

de educação alimentar em contexto escolar(27). Neste estudo, a intervenção de 

educação alimentar provou ser eficaz na redução do DA de fruta e hortícolas em 

crianças entre os 3 e 5 anos.  

Os dados obtidos no questionário aplicado aos EE relativamente aos hábitos 

alimentares são semelhantes aos encontrados na Coorte Geração 21: existiu um 

maior consumo de fruta do que hortícolas, sendo que o consumo de hortícolas 

adveio maioritariamente da ingestão de sopa(28). Esta poderá ser uma medida 

adotada pelos EE para assegurar o aporte de hortícolas, sendo de salientar que o 

consumo de sopa foi elevado nas duas fases de avaliação do DA. Este resultado 

poderá ser justificado pelo consumo regular reportado pelos EE, pelo facto de a 

sopa servida na instituição ser totalmente passada e pela insistência das EI para 

que as crianças consumam este item da refeição.  

O consumo de HCR reportado pelos EE revelou que cerca de 40% das crianças os 

consumia semanalmente. No entanto, mais de metade deixava restos no prato, 

com 19% a nunca consumir a porção servida. Esta discrepância pode ser explicada 

por uma atitude permissiva dos pais face à alimentação da criança, permitindo 

que consuma apenas conforme as suas preferências(6). Por conseguinte, uma baixa 



13 

 

disponibilidade e ingestão de HCR em casa, reproduz-se num consumo reduzido 

na escola(29), o que corrobora os valores de IR encontrados.  

O IR relativo ao componente do prato hortícolas diminuiu na avaliação pós-

intervenção mantendo, no entanto, valores elevados. Estes resultados eram 

esperados, uma vez que a aceitação dos hortícolas por parte das crianças é 

particularmente problemática(30), devido ao seu sabor amargo e baixo conteúdo 

em gordura e açúcar(31). Durante a recolha dos dados, foi verificado que as 

auxiliares de refeitório que empratavam e distribuíam as refeições para as 

crianças tendiam a servir uma porção reduzida de hortícolas. Este comportamento 

poderá ser explicado pelo baixo consumo das crianças e, por isso, ser uma 

estratégia adotada para evitar o DA. Porém, está demonstrado que aumentar a 

porção de hortícolas servida poderá ser eficaz no aumento do consumo dos 

mesmos(32). Ademais, se as refeições servidas nos refeitórios escolares são 

planeadas de acordo com a faixa etária e as crianças consomem menos do que o 

recomendado, significa que não estão a suprir totalmente as necessidades 

nutricionais. 

O DA do componente do prato hortícolas foi superior ao do item da refeição fruta. 

Estes resultados são concordantes com outros estudos já realizados nesta 

temática, sendo que Milodragovich mostrou que as atitudes e as preferências 

alimentares das crianças face à fruta são mais positivas quando comparadas com 

as dos hortícolas(31). Observou-se que o IR foi mais elevado quando a fruta servida 

foi maçã ou pêra. Tal pode ser justificado pelo facto de serem frutas que envolvem 

um processo de mastigação mais demorado. A casca pode ser tido outro fator 

condicionante do DA das frutas supracitadas, confirmado durante as avaliações, 
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onde foi verificado que as EI descartavam a casca antes de servir a porção de fruta 

a algumas crianças, contribuindo assim para o DA. 

Este trabalho apresenta algumas limitações, nomeadamente nos instrumentos de 

recolha de informação utilizados. A caracterização dos hábitos alimentares feita 

através da aplicação de um questionário de frequência alimentar (QFA) foi apenas 

direcionado para os grupos de alimentos de interesse, conforme feito noutros 

trabalhos. Contudo, QFA encurtados tendem a ter menor validade(33).  Por outro 

lado, Byers et al. afirmou que QFA aplicados aos pais são úteis para avaliar a 

tendência do consumo de fruta e hortícolas das crianças, identificando aquelas 

cujo consumo é baixo(34). Ainda assim, poderá existir um viés subjacente a 

desejabilidade social, ou seja, a frequência de consumo reportada pode estar 

sobrestimada(35). Outra limitação prende-se com o facto de não ter sido possível 

avaliar o DA das leguminosas, uma vez que eram sempre disponibilizadas 

associadas a outros componentes do prato. Em trabalhos futuros, será oportuno 

planificar a recolha de dados de acordo com a ementa de forma a ultrapassar esta 

limitação. Por outro lado, a recolha dos dados foi sempre conduzida por um único 

investigador, no entanto, como habitualmente era feito, as EI também 

descartavam os restos dos pratos. Tendo em conta o número elevado de crianças 

que almoçavam no mesmo período de tempo, nem sempre foi possível verificar se 

os restos foram descartados no sítio correto, ou se foram descartados nos caixotes 

do lixo existentes no refeitório, apesar das EI terem sido instruídas previamente 

às avaliações do DA e relembradas aquando das mesmas. Este facto pode ter 

resultado numa subestimação dos valores de DA em ambas as avaliações.  

Seria relevante avaliar o DA individual e associar com o respetivo QFA, bem como 

a existência de um grupo controlo, proporcionando uma maior robustez ao 
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trabalho. A avaliação do DA ocorreu logo após a intervenção de educação 

alimentar, pelo que a eficácia da mesma pode não se verificar a médio/longo 

prazo. Martins et al. mostrou que uma intervenção de educação alimentar 

direcionada para as crianças foi eficaz na redução do DA a curto prazo, no entanto, 

a médio prazo, uma intervenção direcionada para os professores foi mais eficaz(16). 

Por outro lado, a intervenção foi de curto prazo o que pode ter contribuído para 

uma baixa redução do DA. Pérez-Rodrigo et al. afirmou que o tempo e intensidade 

de intervenção são fatores influenciadores do sucesso de programas de educação 

alimentar(36), sendo que intervenções mais longas são mais eficazes(30).  

 Os resultados mostram a importância da existência de programas de educação 

alimentar integrados nos programas curriculares das escolas, uma vez que 

contribuem positivamente para a alimentação das crianças. É fundamental atuar 

principalmente na idade pré-escolar, período crítico em que os hábitos 

alimentares estão a ser formados. Estudos futuros devem incluir um período de 

acompanhamento para perceber os efeitos no hábitos alimentares a longo prazo. 
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Anexo A: Plano de sessão 1 do projeto “ABC da Alimentação” 

Designação: O meu dia alimentar! 

Grupo-alvo: Crianças do ensino pré-escolar (turmas dos 3 aos 5 anos) 

Número de participantes: 202 crianças distribuídas por 9 turmas 

Data: 06/12/19 

Local: Fundação Couto  

Duração da sessão: 45 minutos  

Contextualização da atividade: No contexto do trabalho de investigação foi 

aplicado um questionário inicial às educadoras de cada turma para identificar as 

principais problemáticas da alimentação das crianças. Posteriormente foi criado 

um projeto de educação alimentar designado “ABC da alimentação”, tendo como 

objetivos incentivar o consumo de sopa, hortícolas/ leguminosas do prato e fruta 

por parte das crianças em idade pré-escolar e assim reduzir o desperdício desses 

constituintes da refeição.  

Objetivo geral: Promover uma alimentação saudável, incentivando o consumo de 

hortícolas, leguminosas e fruta em crianças em idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

• Explicar os princípios de uma alimentação saudável 

• Transmitir quantas refeições devem ser feitas ao longo do dia 

• Realçar a importância do pequeno-almoço;  

• Promover o consumo de alimentos com baixo teor em açúcar, gordura, 

gordura saturada e sal  
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• Descrição da atividade: Exposição oral com recurso ao PowerPoint® onde 

serão abordados os seguintes tópicos: 

• Apresentação do projeto 

• A Roda dos Alimentos  

• Refeições que devem ser feitas ao longo do dia 

• O pequeno-almoço: benefícios e alimentos que devem ser incluídos  

• Atividade didática sobre que alimentos devem ser incluídos e os que não 

devem ser incluídos no pequeno-almoço e refeições intercalares 

Posteriormente, será entregue o documento impresso “O meu dia alimentar” e 

recortes de várias refeições, com o objetivo de colar pela sequência correta de 

refeições ao longo do dia.  

Apresentação da atividade “Campeão/ Campeã dos hortícolas e leguminosas”, que 

consiste numa tabela de pontos que avalia o consumo de sopa, 

hortícolas/leguminosas do prato e fruta de cada criança das turmas do ensino pré-

escolar durante as semanas em que o projeto irá decorrer. A cartolina será afixada 

em cada sala e será preenchida pela educadora no final de cada semana, de forma 

a verificar a evolução de cada criança.  

Entrega às educadoras do documento impresso com o resumo da sessão para os 

encarregados de educação assinarem e devolverem.  

Materiais:   

• Computador 

•  Documentos impressos 

•  Cola 

• Cartaz “Campeão/ Campeã dos hortícolas e leguminosas” 
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Avaliação: Interação com as crianças ao longo da sessão com perguntas sobre o 

tema e comparação das respostas no início e final da sessão.  

Referências:  

• Associação Portuguesa de Nutrição. O nutricionista [consultado em 

29/11/2019]. Disponível em https://www.apn.org.pt/ver.php?cod=0C0A.  

•  Franchini B, Rodrigues S, Graça P, de Almeida MDV. A nova Roda dos 

Alimentos. Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade 

do Porto. Direção Geral do Consumidor. Programa Operacional de Saúde. 2005.  

• Direção-Geral da Saúde; Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 

Saudável. Dia alimentar completo, equilibrado e variado. 2014  
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Anexo B: Plano de Sessão 2 do projeto “ABC da Alimentação”  

Designação: Vamos conhecer a sopa! 

Grupo-alvo: Crianças do ensino pré-escolar (turmas dos 3 aos 5 anos) 

Número de participantes: 202 crianças distribuídas por 9 turmas 

Data: 13/12/19 

Local: Fundação Couto  

Duração da sessão: 45 minutos  

Contextualização da atividade: No contexto do trabalho de investigação foi 

aplicado um questionário inicial às educadoras de cada turma para identificar as 

principais problemáticas da alimentação das crianças. Posteriormente foi criado 

um projeto de educação alimentar designado “ABC da alimentação”, tendo como 

objetivos incentivar o consumo de sopa, hortícolas/ leguminosas do prato e fruta 

por parte das crianças em idade pré-escolar e assim reduzir o desperdício desses 

constituintes da refeição.  

Objetivo geral: Promover uma alimentação saudável, incentivando o consumo de 

hortícolas, leguminosas e fruta em crianças em idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

• Demonstrar a forma de confecionar uma sopa;  

•  Estimular o contacto e a familiarização das crianças alguns hortícolas em 

natureza (nabo, couve-flor e abóbora) 

•  Explicar o ciclo dos hortícolas apresentados 

• Promover o consumo de sopa diariamente 

• Transmitir os benefícios do consumo de sopa 

Descrição da atividade: Exposição oral com recurso ao PowerPoint® onde serão 

abordados os seguintes tópicos: 
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• Ciclo dos hortícolas apresentados (nabo, couve-flor e abóbora)  

• Confeção da sopa 

• A sopa como primeiro constituinte da refeição 

• Benefícios do consumo da sopa 

Em conjunto com a exposição oral serão distribuídos pelas crianças alguns 

hortícolas em natureza (nabo, couve-flor e abóbora) para as crianças contactarem 

com os mesmos. Os hortícolas estarão dentro de uma panela para serem associados 

à sopa, sendo retirados um a um para serem apresentados. Posteriormente, será 

entregue o documento impresso “A minha sopa” que consiste numa panela para 

as crianças desenharem na mesma os hortícolas da sopa. Por último será feita a 

avaliação do “Campeão/ Campeã dos hortícolas e leguminosas” da semana 

correspondente, que consiste numa tabela de pontos que avalia o consumo de 

sopa, hortícolas/leguminosas do prato e fruta das crianças em idade pré-escolar. 

Entrega às educadoras do documento impresso com o resumo da sessão para os 

encarregados de educação assinarem e devolverem.  

Materiais:   

• Computador 

•  Panela 

• Nabo, abóbora e couve-flor em natureza 

•  Impressões 

•  Lápis de cor 

• Cartaz “Campeão/ Campeã dos hortícolas e leguminosas” 

Avaliação: Interação com as crianças ao longo da sessão com perguntas sobre o 

tema e comparação das respostas no início e final da sessão.  
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•  Lopes C, Oliveira A, Afonso L, Durão C, Moreira P, Ramos E, et al. Da mesa 

à horta: aprendendo a gostar de fruta e vegetais! 2014. 

• Direção-Geral da Saúde; Programa Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável. Alimentação saudável | 10 boas razões para comer sopa.  

• Sancho, T. S. "OS PRODUTOS DA HORTA." Departamento de Saúde Pública. 

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP. 
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Anexo C: Plano de Sessão 3 do projeto “ABC da Alimentação”  

Designação: Prato colorido, prato saudável! 

Grupo-alvo: Crianças do ensino pré-escolar (turmas dos 3 aos 5 anos) 

Número de participantes: 202 crianças distribuídas por 9 turmas 

Data: 16/12/19 

Local: Fundação Couto  

Duração da sessão: 45 minutos  

Contextualização da atividade: No contexto do trabalho de investigação foi 

aplicado um questionário inicial às educadoras de cada turma para identificar as 

principais problemáticas da alimentação das crianças. Posteriormente foi criado 

um projeto de educação alimentar designado “ABC da alimentação”, tendo como 

objetivos incentivar o consumo de sopa, hortícolas/ leguminosas do prato e fruta 

por parte das crianças em idade pré-escolar e assim reduzir o desperdício desses 

constituintes da refeição.  

Objetivo geral: Promover uma alimentação saudável, incentivando o consumo de 

hortícolas, leguminosas e fruta em crianças em idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

• Promover o contacto e familiarização das crianças com alguns hortícolas 

em natureza (alface, tomate, cenoura e curgete) 

• Explicar o ciclo dos hortícolas apresentados 

• Dar a entender que os hortícolas podem ser consumidos nas refeições 

principais e intercalares 

• Incentivar o consumo de hortícolas crus e cozinhados no prato principal 
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Descrição da atividade: Exposição oral com recurso ao PowerPoint® onde serão 

abordados os seguintes tópicos: 

• Ciclo dos hortícolas apresentados (alface, tomate, cenoura e curgete)  

• Importância do consumo de hortícolas diariamente, destacando os 

benefícios dos mesmos 

• Os hortícolas nas refeições principais e intercalares 

Em conjunto com a exposição oral será distribuído pelas crianças alguns hortícolas 

em natureza (alface, tomate, cenoura e curgete) para as crianças contactarem 

com os mesmos. 

Como atividade para avaliar os conhecimentos adquiridos será apresentada uma 

cartolina com frases relativas aos benefícios dos hortícolas apresentados na sessão 

cujo objetivo é preencher com o nome do hortícola na frase certa.  

Entrega às educadoras da impressão com o resumo da sessão para os encarregados 

de educação assinarem e devolverem.  

Materiais:   

• Computador 

• Alface, tomate, cenoura e curgete em natureza 

• Documentos impressos 

• Cartolina “Benefícios dos hortícolas” 

• Caneta 

Avaliação: Interação com as crianças ao longo da sessão com perguntas sobre o 

tema e comparação das respostas no início e final da sessão. Através da atividade 

“Benefícios dos hortícolas” irei avaliar também os conhecimentos adquiridos.   
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Referências: 

1. Lopes C, Oliveira A, Afonso L, Durão C, Moreira P, Ramos E, et al. Da mesa à 

horta: aprendendo a gostar de fruta e vegetais! 2014 

2. https://nutrimento.pt/podcast/vantagens-do-consumo-de-horticulas-

podcast/. Acedido em: 14/11/19 
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Anexo D: Plano de Sessão 4 do projeto “ABC da Alimentação” 

Designação: Grão a grão, a saúde está no papo! 

Grupo-alvo: Crianças do ensino pré-escolar (turmas dos 3 aos 5 anos) 

Número de participantes: 202 crianças distribuídas por 9 turmas 

Data: 20/12/19 

Local: Fundação Couto  

Duração da sessão: 45 minutos  

Contextualização da atividade: No contexto do trabalho de investigação foi 

aplicado um questionário inicial às educadoras de cada turma para identificar as 

principais problemáticas da alimentação das crianças. Posteriormente foi criado 

um projeto de educação alimentar designado “ABC da alimentação”, tendo como 

objetivos incentivar o consumo de sopa, hortícolas/ leguminosas do prato e fruta 

por parte das crianças em idade pré-escolar e assim reduzir o desperdício desses 

constituintes da refeição.  

Objetivo geral: Promover uma alimentação saudável, incentivando o consumo de 

hortícolas, leguminosas e fruta em crianças em idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

• Estimular o contacto e a familiarização das crianças com algumas 

leguminosas em natureza (feijão, grão-de-bico e lentilhas) 

• Sensibilizar para a importância do consumo de leguminosas, através da 

transmissão dos benefícios do seu consumo  

• Incentivar o consumo de leguminosas 

Descrição da atividade: Exposição oral com recurso ao PowerPoint® onde serão 

abordados os seguintes tópicos: 

• As leguminosas na Roda dos Alimentos 



32 

 

• Recomendação do consumo de leguminosas e explicação de uma porção  

• Benefícios do consumo de leguminosas 

Durante a exposição oral, serão distribuídas as leguminosas em natureza (feijão, 

grão-de-bico e lentilhas) para possibilitar o contacto das crianças com as mesmas.  

Posteriormente, será distribuída uma sementeira onde serão plantados feijões 

com a colaboração das crianças. Em cada sementeira terá uma colagem com os 

benefícios do feijão.  

Por último, será feita a avaliação do “Campeão/ Campeã dos hortícolas e 

leguminosas”. 

Entrega às educadoras do documento impresso com o resumo da sessão para os 

encarregados de educação assinarem e devolverem. Como estratégia para 

envolver os encarregados de educação será também entregue uma atividade para 

as crianças realizarem em casa, visto que a sessão é próxima do Natal, havendo 

por essa razão, maior disponibilidade.  

Materiais:   

• Computador 

• Feijões, grão-de-bico e lentilhas em natureza 

• Sementeiras 

•  Documentos impressos 

• Cartaz “Campeão/ Campeã dos hortícolas e leguminosas” 

Avaliação: Interação com as crianças ao longo da sessão com perguntas sobre o 

tema e comparação das respostas no início e final da sessão.  
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Referências:  

• Franchini B, Rodrigues S, Graça P, de Almeida MDV. A nova Roda dos 

Alimentos. Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 

Porto. Direção Geral do Consumidor. Programa Operacional de Saúde. 2005. 

• Real H, Barbosa M, Pimenta P. Leguminosa a leguminosa, encha o seu prato 

de saúde. Associação Portuguesa dos Nutricionistas. 2016.  

• Rêgo C, Lopes C, Durão C, Pinto E, Mansilha H, Pereira da Silva L, et al. 

Alimentação Saudável dos 0 aos 6 anos–Linhas de Orientação para Profissionais e 

Educadores. Direção-Geral da Saúde. Ministério da Saúde; 2019. 

• http://www.fao.org/3/a-c0049e.pdf. Acedido em:17/12/19  
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Anexo E: Plano de Sessão 5 do projeto “ABC da Alimentação”  

Designação: Os Mini-chefs 

Grupo-alvo: Crianças do ensino pré-escolar (turmas dos 3 aos 5 anos) 

Número de participantes: 202 crianças distribuídas por 9 turmas 

Data: 03/01/20 

Local: Fundação Couto  

Duração da sessão: 45 minutos  

Contextualização da atividade: No contexto do trabalho de investigação foi 

aplicado um questionário inicial às educadoras de cada turma para identificar as 

principais problemáticas da alimentação das crianças. Posteriormente foi criado 

um projeto de educação alimentar designado “ABC da alimentação”, tendo como 

objetivos incentivar o consumo de sopa, hortícolas/ leguminosas do prato e fruta 

por parte das crianças em idade pré-escolar e assim reduzir o desperdício desses 

constituintes da refeição.  

Objetivo geral: Promover uma alimentação saudável, incentivando o consumo de 

hortícolas, leguminosas e fruta em crianças em idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

• Sensibilizar as crianças para a importância da inclusão das leguminosas na 

alimentação 

• Incentivar o consumo de leguminosas 

• Demonstrar como incluir as leguminosas em receitas normalmente 

apreciadas pelas crianças 

• Familiarizar e incluir as crianças na elaboração das receitas 

Descrição da atividade: A atividade consiste em elaborar uma receita - brownie 

de feijão preto- com a colaboração das crianças. À medida que os ingredientes 
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serão utilizados, será perguntado o nome e as crianças terão oportunidade de 

colaborar na realização das receitas.  

No final, será entregue às educadoras do documento impresso com o resumo da 

sessão para os encarregados de educação onde serão disponibilizadas as receitas. 

Cada criança levará para casa num saco um brownie que foi confecionado 

previamente à sessão. 

Materiais:   

• Feijão preto  

• Açúcar amarelo 

• Aveia 

• Cacau em pó 100% 

• Vinagre de maçã  

• Bicarbonato de sódio  

• Azeite 

• Colheres de sopa e café 

• Taças grandes  

• Colher de pau  

Avaliação: No documento resumo da sessão será apresentada uma escala com 

imagens de caras com emoções diferentes para cada criança pintar de acordo com 

a sua satisfação a provar o que levou para casa no saco.  

Referências:  

• Lopes C, Oliveira A, Afonso L, Durão C, Moreira P, Ramos E, et al. Da mesa 

à horta: aprendendo a gostar de fruta e vegetais! 2014 

•Receita adaptada de: https://melepimenta.com/2017/10/brownie-de-feijao-e-

chocolate.html 
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Anexo F: Plano de Sessão 6 do projeto “ABC da Alimentação”  

Designação: Frutifica-te! 

Grupo-alvo: Crianças do ensino pré-escolar (turmas dos 3 aos 5 anos) 

Número de participantes: 202 crianças distribuídas por 9 turmas  

Data: 06/01/20 

Local: Fundação Couto  

Duração da sessão: 45 minutos  

Contextualização da atividade: No contexto do trabalho de investigação foi 

aplicado um questionário inicial às educadoras de cada turma para identificar as 

principais problemáticas da alimentação das crianças. Posteriormente foi criado 

um projeto de educação alimentar designado “ABC da alimentação”, tendo como 

objetivos incentivar o consumo de sopa, hortícolas/ leguminosas do prato e fruta 

por parte das crianças em idade pré-escolar e assim reduzir o desperdício desses 

constituintes da refeição.  

Objetivo geral: Promover uma alimentação saudável, incentivando o consumo de 

hortícolas, leguminosas e fruta em crianças em idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

• Explicar o ciclo de vida da fruta 

• Incentivar o consumo de fruta 

• Dar a conhecer os benefícios do consumo de fruta para a saúde 

Descrição da atividade: Exposição oral com recurso ao PowerPoint® onde serão 

abordados os seguintes tópicos: 

• A fruta na Roda dos Alimentos 

• Ilustração do ciclo de vida da fruta 

• Benefícios do consumo de fruta 
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Realização da atividade “Salada tutti-frutti” que consiste na estampagem de 

diferentes frutas com esponjas numa cartolina. 

Entrega do documento impresso com o resumo da sessão para depois ser anexado 

ao livro do projeto.  

Materiais:   

• Computador 

• Cartolina 

• Esponjas com a forma de frutas: maçã, banana, pêra e laranja  

• Tinta de cor azul, amarela, vermelha  

• Documentos impressos 

Avaliação: Interação com as crianças ao longo da sessão, através de perguntas 

sobre o que foi abordado.  

Referências:  

• Todas as imagens utilizadas na sessão foram retiradas do motor de busca 

“Google” 

• Franchini B, Rodrigues S, Graça P, de Almeida MDV. A nova Roda dos 

Alimentos. Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 

Porto. Direção Geral do Consumidor. Programa Operacional de Saúde. 2005.  

• Lopes C, Oliveira A, Afonso L, Durão C, Moreira P, Ramos E, et al. Da mesa 

à horta: aprendendo a gostar de fruta e vegetais! 2014 

• Direção-Geral do Consumidor; Associação Portuguesa dos Nutricionistas. 

Guia para educadores - Alimentação em idade escolar. Direção-Geral do 

Consumidor. Associação Portuguesa dos Nutricionistas; 2013. 
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Anexo G: Plano de Sessão 7 do projeto “ABC da Alimentação”  

Designação: Garfada a garfada, no prato não deixo nada! 

Grupo-alvo: Crianças do ensino pré-escolar (turmas dos 3 aos 5 anos) 

Número de participantes: 202 crianças distribuídas por 9 turmas 

Data: 10/01/20 

Local: Fundação Couto  

Duração da sessão: 45 minutos  

Contextualização da atividade: No contexto do trabalho de investigação foi 

aplicado um questionário inicial às educadoras de cada turma para identificar as 

principais problemáticas da alimentação das crianças. Posteriormente foi criado 

um projeto de educação alimentar designado “ABC da alimentação”, tendo como 

objetivos incentivar o consumo de sopa, hortícolas/ leguminosas do prato e fruta 

por parte das crianças em idade pré-escolar e assim reduzir o desperdício desses 

constituintes da refeição.  

Objetivo geral: Promover uma alimentação saudável, incentivando o consumo de 

hortícolas, leguminosas e fruta em crianças em idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

• Transmitir de forma simples o conceito de desperdício alimentar 

• Explicar as consequências do desperdício alimentar 

• Abordar o almoço escolar como fonte de desperdício alimentar, na 

tentativa de diminuir o mesmo 

• Conclusão do projeto “ABC da Alimentação” 

Descrição da atividade: Exposição oral para transmitir a definição e 

consequências do desperdício alimentar através de ilustrações e explicar a 

importância de não deixar restos no prato.  



39 

 

Realização da atividade “No prato não deixo nada” que consiste na pintura de uma 

sequência de imagens que ilustram como deve ser o decorrer da refeição e como 

deve ficar o prato no final da mesma. 

Entrega dos livros do projeto “ABC da Alimentação” que contém o resumo de todas 

as sessões, bem como todas as atividades realizadas ao longo do projeto.  

Materiais:   

• Computador 

• Livro “ABC da Alimentação” 

Avaliação: Interação com as crianças ao longo da sessão, através de perguntas 

sobre o que foi abordado.  

Referências:  

• Todas as imagens utilizadas na sessão foram retiradas do motor de pesquisa 

“Google” 

• Direção-Geral do Consumidor; Associação Portuguesa dos Nutricionistas. 

Guia para educadores - Alimentação em idade escolar. Direção-Geral do 

Consumidor. Associação Portuguesa dos Nutricionistas; 2013.  

• Gregório M, Santos M, Ferreira S, Graça P. Alimentação Inteligente - coma 

melhor, poupe mais. Lisboa: Direção-Geral da Saúde; 2012. 

• Gaspar I, Ramalho R, Muteia H. O desperdício alimentar em portugal: qual 

o papel do nutricionista?. Associação Portuguesa de Nutrição. 2017 
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Anexo H: Ementa semanal disponibilizada pela Instituição A 

 

Tabela 4: Ementa semanal - 25 a 29 de novembro 

Legenda: PNC – prato não composto; PC – prato composto 

 

Tabela 5: Ementa semanal - 13 a 17 de janeiro 

Legenda: PNC – prato não composto; PC – prato composto 

  

Segunda-
feira 

Sopa Couve de bruxelas 

PNC 
Prato Bife de frango grelhado com massa colorida 

Hortícolas Cenoura raspada 

Sobremesa Banana 

Terça-
feira 

Sopa Couve saboia 

PNC 
Prato Pataniscas de bacalhau com arroz de ervilhas 

Hortícolas Tomate 

Sobremesa Pêra 

Quarta-
feira 

Sopa Caldo verde 

PC Prato Massa à lavrador (carne de peru e vaca, grão de bico e couve branca) 

Sobremesa Maçã 

Quinta-
feira 

Sopa Espinafres 

PNC 
Prato Perca do nilo no forno com batata assada 

Hortícolas Salada juliana 

Sobremesa Uvas 

Sexta-
feira 

Sopa À primavera 

PC 
Prato Bolonhesa de soja  

Hortícolas Alface 

Sobremesa Laranja  

Segunda-
feira 

Sopa Couve de bruxelas 

PNC 
Prato Bife de frango grelhado com puré 

Hortícolas Cenoura raspada 

Sobremesa Banana 

Terça-
feira 

Sopa Couve saboia 

PNC 
Prato Pataniscas de bacalhau com arroz de ervilhas 

Hortícolas Tomate 

Sobremesa Pêra 

Quarta-
feira 

Sopa À primavera  

PC 
Prato Bolonhesa de soja 

Hortícolas Alface 

Sobremesa Uvas 

Quinta-
feira 

Sopa Espinafres 

PNC 
Prato Perca do nilo no forno com batata assada 

Hortícolas Salada juliana 

Sobremesa Laranja 

Sexta-
feira 

Sopa Caldo verde 

PC Prato Massa à lavrador (carne de peru e vaca, grão de bico e couve branca)  

Sobremesa Maçã  
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Anexo I: Formulário para registo da recolha de dados  
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Anexo J: Questionário aplicado às Educadoras de Infância  
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45 

 

Anexo K: Questionário aplicado aos Encarregados de Educação  
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Anexo L: Frequência de restos reportada pelos EE 

Tabela 6: Frequência de restos de hortícolas (sopa, HCR e HCO) 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total; HCR – hortícolas crus; HCO – hortícolas cozinhados  

 
 
Tabela 7: Frequência de restos de leguminosas 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

Tabela 8: Frequência de restos de fruta 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

Quantidade 
de restos 

Sopa de hortícolas HCR HCO 

3A 
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

3A 
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

3A 
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

Sem restos 
36 

(85,7) 
36 

(90,0) 
27 

(90,0) 
99  

(88,4) 
13 

(31,7) 
17 

(42,5) 
14 

(46,7) 
44 

(39,3) 
14 

(34,1) 
18 

(45,0) 
10 

(33,3) 
42 

(37,8) 

Menos de 
metade do 

prato 

5 
(11,9) 

2 
 (5,0) 

2  
(6,7) 

9  
(8,0) 

12 
(29,3) 

6 
(15,0) 

6 
(20,0) 

24 
(21,4) 

11 
(26,8) 

9 
(22,5) 

8 
(26,7) 

28 
(25,2) 

Metade do 
prato 

0 0 
1  

(3,3) 
1  

(0,9) 
3  

(7,3) 
6 

(15,0) 
4 

(13,3) 
13 

(11,6) 
5  

(12,2) 
5  

(12,5) 
6 

(20,0) 
16 

(14,4) 
Mais de 

metade do 
prato 

1 
 (2,4) 

1  
(2,5) 

0 
2  

(1,8) 
4 

 (9,8) 
4 

(10,0) 
1 

 (3,3) 
9 

 (8,0) 
6  

(14,6) 
4 

(10,0) 
5 

(16,7) 
15 

(13,5) 

Totalidade 
do prato 

0 
1 

(2,5) 
0 

1 
(0,9) 

9 
(22,4) 

7 
(17,5) 

5 
(16,7) 

21 
(18,8) 

5 
(12,2) 

4 
(10,0) 

13 
(3,3) 

10 
(9,0) 

Quantidade de restos 
Leguminosas 

3A 
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

Sem restos 21 (51,2) 19 (47,5) 16 (53,3) 56 (50,5) 

Menos de metade do prato 10 (24,4) 8 (20,0) 7 (23,3) 25 (22,5) 

Metade do prato 4 (9,8) 3 (7,5) 0 13 (11,7) 

Mais de metade do prato 2 (4,9) 7 (17,5) 6 (20,0) 10 (9,0) 

Totalidade do prato 3 (7,3) 3 (7,5) 1 (3,3) 6 (5,4) 

Quantidade de restos 
Fruta 

3A 
n (%) 

4A 
n (%) 

5A 
n (%) 

T 
n (%) 

Sem restos 36 (85,7) 33 (82,5) 26 (96,7) 98 (87,5) 

Menos de metade do prato 5 (11,9) 4 (10,0) 1 (3,3) 10 (8,9) 

Metade do prato 1 (2,4) 2 (5,0) 0 3 (2,7) 

Mais de metade do prato 0 1 (2,5) 0 1 (0,9) 

Totalidade do prato 0 0 0 0 
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Anexo M: Desperdício alimentar em contexto escolar 

Tabela 9: Distribuição do número de refeições servidas, por avaliação 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

Tabela 10: Distribuição do peso de restos, por avaliação 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Distribuição do índice de restos, por avaliação 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

 

 

 

Número de refeições servidas (n) 

 
Pré-intervenção Pós-intervenção 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Segunda-feira 50 49 50 149 65 53 53 171 

Terça-feira 61 49 59 169 63 55 53 171 

Quarta-feira 63 59 57 179 60 54 45 159 

Quinta-feira 59 57 56 172 59 57 56 172 

Sexta-feira 55 49 59 163 65 56 56 177 

Média peso restos por refeição (kg) 

 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Sopa 0,83 0,74 0,85 2,42 0,52 0,47 0,59 1,59 

Hortícolas 0,30 0,23 0,21 0,75 0,20 0,17 0,16 0,53 

Fruta 0,19 0,12 0,10 0,42 0,10 0,07 0,05 0,22 

Média índice de restos (%) 

 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Sopa 12,64 12,37 13,29 12,76 7,08 7,34 9,70 7,97 

Hortícolas 49,82 41,03 35,66 41,11 28,98 27,79 22,06 27,63 

Fruta 6,18 4,00 2,96 6,56 2,65 2,64 1,88 2,39 
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Tabela 12: Distribuição do desperdício por ementa do item da refeição sopa, na 

avaliação pré-intervenção 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

Tabela 13: Distribuição do desperdício por ementa do item da refeição sopa, na 

avaliação pós-intervenção 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

 

 

 

Sopa 

Peso alimento distribuído 
(kg) 

Peso alimento consumido 
(kg) 

Peso restos 
(kg) 

Índice de restos 
(%) 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 
Per 

capita 
3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Couve-
bruxelas 

5,65 5,54 5,65 16,84 4,65 4,73 4,88 14,26 0,096 1,00 0,81 0,77 2,58 17,61 14,62 13,63 15,29 

Couve 
saboia 

7,02 5,64 6,79 19,45 6,22 5,06 6,00 17,29 0,102 0,80 0,58 0,79 2,16 11,40 10,20 11,56 11,11 

Caldo 
verde 

7,48 6,44 6,56 20,48 6,54 5,42 5,60 17,56 0,098 0,94 1,02 0,96 2,92 12,50 15,84 14,63 14,23 

Espinafres 6,84 6,56 6,38 19,78 6,13 5,88 5,46 17,48 0,102 0,71 0,68 0,92 2,30 10,31 10,29 14,42 11,63 

Primavera 6,20 5,60 6,80 18,60 5,49 4,99 5,97 16,45 0,101 0,71 0,61 0,83 2,15 11,37 10,89 12,21 11,53 

Sopa 

Peso alimento distribuído 
(kg) 

Peso alimento consumido 
(kg) 

Peso restos 
(kg) 

Índice de restos 
(%) 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 
Per 

capita 
3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Couve-
bruxelas 

8,45 6,89 6,89 22,23 7,94 6,52 6.37 20,83 0,121 0,51 0,37 0,52 1,40 5,99 5,43 7,55 6,30 

Couve 
saboia 

7,48 6,27 6,10 19,85 6,89 5,87 5,61 18,38 0,107 0,59 0,40 0,49 1,47 7,83 6,38 7,96 7,41 

Caldo 
verde 

7,48 6,44 6,44 20,36 6,96 5,95 5,79 18,71 0,118 0,52 0,49 0,65 1,65 6,89 7,61 
10,0

2 
8,10 

Espinafr
es 

6,79 6,56 6,44 19,79 6,31 5,99 5,80 18,11 0,105 0,48 0,57 0,64 1,68 7,05 8,69 9,86 8,51 

Primave
ra 

6,90 6,21 5,18 18,29 6,37 5,67 4,50 16,5 0,093 0,53 0,54 0,68 1,74 7,65 8,62 
13,1

3 
9,53 
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Tabela 14: Distribuição do desperdício por ementa do componente do prato 

hortícolas, na avaliação pré-intervenção 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

 

Tabela 15: Distribuição do desperdício por ementa do componente do prato 

hortícolas, na avaliação pós-intervenção 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

 

Hortícolas 

Peso alimento distribuído 
(kg) 

Peso alimento consumido 
(kg) 

Peso restos 
(kg) 

Índice de restos 
(%) 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 
Per 

capita 
3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Cenoura 0,25 0,25 0,26 0,75 0,10 0,13 0,12 0,34 0,002 0,15 0,12 0,14 0,41 60,00 48,02 54,90 54,31 

Tomate 0,92 0,69 0,94 2,55 0,49 0,53 0,62 1,64 0,010 0,43 0,16 0,32 0,91 61,95 23,32 33,90 35,56 

Salada 
juliana 

0,94 0,86 0,84 2,64 0,42 0,42 0,57 1,41 0,008 0,52 0,44 0,27 1,23 55,32 51,16 32,14 46,59 

Alface 0,50 0,49 0,59 1,58 0,39 0,29 0,46 1,14 0,007 0,11 0,20 0,13 0,44 22,00 41,63 21,69 27,97 

Hortícolas 

Peso alimento distribuído 
(kg) 

Peso alimento consumido 
(kg) 

Peso restos 
(kg) 

Índice de restos 
(%) 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 
Per 

capita 
3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Cenoura 0,39 0,32 0,32 1,04 0,25 0,22 0,23 0,71 0,004 0,14 0,10 0,09 0,33 36,67 
31,2

7 
26,32 31,76 

Tomate 0,91 0,77 0,80 2,48 0,69 0,56 0,50 1,75 0,010 0,22 0,21 0,30 0,73 24,18 
26,6

2 
21,74 29,23 

Salada 
juliana 

0,89 0,86 0,84 2,59 0,55 0,58 0,68 1,82 0,011 0,34 0,28 0,16 0,77 17,33 
21,3

0 
21,74 29,58 

Alface 0,60 0,54 0,46 1,60 0,50 0,42 0,36 1,28 0,007 0,10 0,12 0,10 0,32 37,75 
31,9

8 
18,45 19,94 
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Tabela 16: Distribuição do desperdício por ementa do item da refeição fruta, na 

avaliação pré-intervenção 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

Tabela 17: Distribuição do desperdício por ementa do item da refeição fruta, na 

avaliação pós-intervenção 

Legenda: 3A – turmas dos 3 anos; 4A – turmas dos 4 anos; 5A – turmas dos 5 anos; 

T- total 

 

 

Fruta 

Peso alimento distribuído 
(kg) 

Peso alimento consumido 
(kg) 

Peso restos 
(kg) 

Índice de restos 
(%) 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 
Per 

capita 
3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Banana 2,25 2,21 2,25 6,71 2,25 2,21 2,25 6,71 0,045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pêra 2,75 2,21 2,66 7,61 2,41 2,03 2,52 6,96 0,042 0,34 0,18 0,14 0,65 12,20 6,59 5,27 8,55 

Maçã 4,41 4,19 3,99 12,59 4,03 4,03 3,89 11,95 0,068 0,38 0,16 0,10 0,64 8,50 3,82 2,51 5,04 

Uvas 4,43 4,16 4,20 12,79 4,36 4,02 4,05 12,43 0,072 0,07 0,14 0,15 0,36 1,58 3,37 3,48 5,04 

Laranja 2,20 2,01 2,42 6,63 2,01 1,88 2,30 6,19 0,038 0,19 0,13 0,12 0,44 8,64 6,22 4,96 2,78 

Fruta 

Peso alimento distribuído 
(kg) 

Peso alimento consumido 
(kg) 

Peso restos 
(kg) 

Índice de restos 
(%) 

3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 
Per 

capita 
3A 4A 5A T 3A 4A 5A T 

Banana 2,60 2,12 2,12 6,84 2,60 2,06 2,12 6,78 0,040 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 2,83 0,00 0,88 

Pêra 3,12 2,75 2,65 8,52 3,03 2,66 2,56 8,24 0,048 0,09 0,09 0,10 0,28 3,01 3,09 3,85 3,30 

Maçã 4,55 3,92 3,92 12,39 4,36 3,83 3,89 12,08 0,076 0,19 0,09 0,03 0,31 8,50 2,27 0,77 2,49 

Uvas 4,50 4,05 3,38 11,93 4,40 4,05 3,30 11,75 0,068 0,10 0,00 0,08 0,18 2,16 0,00 2,34 1,48 

Laranja 2,42 2,39 2,30 7,11 2,32 2,28 2,24 6,84 0,039 0,10 0,12 0,06 0,27 3,93 5,01 2,44 3,81 


