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RESUMO 

Introdução: A obesidade na infância e adolescência tem vindo a aumentar de 

forma dramática nos últimos anos. A realidade da obesidade infantil na Região 

Autónoma dos Açores acompanha a de outros países na Europa ditos 

Mediterrânicos. Segundo Maia et al, 39,7% das crianças entre os 10 e os 13 anos 

de idade tem excesso de peso ou é obesa. A alimentação e a actividade física 

são os principais focos das iniciativas de promoção da saúde desenhadas para 

prevenir, controlar e reduzir o excesso de peso e obesidade infantil, sendo as 

escolas locais ideais para estas intervenções. Estas, enquanto espaços 

educativos e promotores de saúde, devem criar cenários valorizadores de uma 

alimentação saudável, não só através dos conteúdos curriculares, mas também 

consistente e coerentemente através da oferta alimentar em meio escolar.  

Objectivo: Implementar, no âmbito da Saúde Escolar desenvolvida no Centro de 

Saúde de Ponta Delgada, um Projecto de promoção de uma alimentação 

saudável na Escola Básica Integrada Canto da Maia, em parceria com o Projecto 

Haja Saúde já a decorrer na referida escola.  

Metodologia: Antes da intervenção, e para melhor delineamento das actividades 

a propor, foi examinada a situação da escola em relação à(s): prevalência de 

excesso de peso e obesidade nos alunos, condições de funcionamento do bar e 

refeitório, oferta alimentar do bar e refeitório, actividades educativas 

desenvolvidas no âmbito do contexto curricular e parcerias com outras entidades 

na promoção da saúde em meio escolar. Das actividades planeadas, de acordo 

com a situação diagnosticada e a duração da intervenção, realizaram-se 

alterações dos géneros alimentícios disponíveis no bar da escola, foram feitas 

sugestões de melhoria das ementas do refeitório, sessões de educação alimentar 
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a todas as turmas do 5º ano e aos pais/encarregados de educação. Por fim foi 

avaliado o Projecto comparando hábitos alimentares e conhecimentos dos alunos 

da escola onde decorreu a intervenção com os de outros alunos pertencentes a 

uma escola sem intervenção.  

Resultados: Verificou-se que os alunos pertencentes à escola de intervenção 

relataram uma frequência significativamente menor de batatas fritas, cereais de 

pequeno-almoço e café, havendo também uma tendência para a menor 

frequência no consumo de chocolates, refrigerantes, bolachas e biscoitos doces, 

produtos de pastelaria, sobremesas doces e guloseimas. A quantidade de água 

ingerida por dia é também significativamente superior na escola de intervenção e, 

no geral, os alunos desta escola demonstram ter uma maior noção acerca do que 

é uma alimentação saudável, apresentando respostas coincidentes com a 

mensagem transmitida pela Nova Roda dos Alimentos.  

Discussão e Conclusões: Reforça-se assim que a Escola é um local privilegiado 

e eficaz de Educação Alimentar. O reconhecimento pela Escola do seu papel na 

Educação Alimentar / Promoção da Saúde e o seu empenho ao comprometer-se 

em fazê-la parte integrante e concordante de todo o seu programa de educação, 

demonstra aos seus alunos e parceiros o seu interesse, levando a uma melhoria 

de hábitos alimentares da população estudantil. Os Nutricionistas são 

indispensáveis na promoção de hábitos alimentares saudáveis e na prevenção da 

obesidade e deveriam ser responsáveis pelo desenvolvimento de politicas, 

programas e serviços que integrem a nutrição e a alimentação no ambiente 

educacional como um componente de um programa de saúde escolar 

compreensivo e coordenado. 
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Palavras-Chave: Obesidade Infantil, Escola, Educação Alimentar, Oferta 

Alimentar.  

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Obesity in childhood and adolescence has increased dramatically 

over the last few years. The reality of childhood obesity in the Azores is attached 

to the other European countries known as Mediterranean. According to Maia et al, 

39.7% of children between 10 and 13 years of age are overweight or obese. The 

food and physical activity are the main focus of health promotion initiatives 

designed to prevent, control and reduce the excess weight and obesity, and 

schools are ideal places for these interventions. As educational spaces and 

promoters of health, schools should create scenarios recovered from a healthy 

diet, not only through the curriculum content, but also consistent and consistently 

by providing food in schools. 

Objective: Implement, within the School Health Program developed by the Health 

Center of Ponta Delgada, a Project to promote healthy eating in the Integrated 

Primary School Canto da Maia, in partnership with the Project Haja Saúde already 

ongoing in the school. 

Methodology: Before the intervention, and to better design of activities to 

propose, the situation was examined in relation to the school: prevalence of 

overweight and obesity in students, conditions of operation of the bar and 

cafeteria, the bar and cafeteria food supply, educational activities carried out within 

the curriculum context and partnerships with other agencies in promoting health in 

schools. Of the activities planned, according to diagnosis and duration of the 



viii 

______________________________________________________________________________ 

Sara Dias Gaipo  Porto, 2009 

intervention, changes were made in the menu bar of the school, suggestions were 

made to improve the cafeteria menus, nutrition education sessions for all classes 

of the 5th grade and parents / charge of education were promoted. Finally the 

project was evaluated by comparing food habits and knowledge of students of the 

school where the intervention took place with other students in a school without 

intervention. 

Results: It was found that students belonging to the school of intervention 

reported a significantly lower frequency of potato chips, breakfast cereal and 

coffee, but also a trend towards lower frequency in the consumption of chocolate, 

soft drinks, biscuits and sweet biscuits, pastries, sweet desserts and sweets. The 

amount of water intake per day is also significantly higher in the intervention 

school and, in general, students in this school have shown a greater notion of what 

is healthy eating, giving answers consistent with the message conveyed by the 

Nova Roda dos Alimentos. 

Discussion and conclusions: it is reinforced that the School is a place of 

effective Nutrition Education. The School recognition of its role in the Nutrition 

Education / Health Promotion and its commitment by making it consistent and 

integral part of its program of education, demonstrates to his students and 

partners its interest, leading to an improvement of dietary habits of the student 

population. The Dietitians are needed to promote healthy eating habits and in the 

prevention of obesity and should be responsible for developing policies, programs 

and services that integrate nutrition and food in the educational environment as a 

component of a school health program comprehensive and coordinated. 

Keywords: Childhood Obesity, School, Nutritional Education, Food Supply. 
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INTRODUÇÃO 

Ao mesmo tempo que milhões de pessoas morrem de fome no mundo, a 

obesidade adquire, segundo a Organização Mundial de Saúde, características de 

epidemia. Mais de mil milhões de pessoas adultas têm excesso de peso e, entre 

elas, pelo menos 300 milhões são obesas (1). 

A obesidade na infância e adolescência também tem vindo a aumentar de 

forma dramática nos últimos anos (2, 3). Ao todo 155 milhões (cerca de 10%) das 

crianças em idade escolar no mundo têm excesso de peso (4). 

Na Europa uma em cada 5 crianças tem excesso de peso. Cada ano, mais 

400 mil crianças juntam-se às já 14 milhões com excesso de peso entre as quais 

pelo menos 3 milhões são obesas (5, 6). Esta epidemia está a atingir em grande 

proporção os países do sul da Europa como a Espanha, Itália e Grécia (4, 7) com 

taxas de prevalência de 31-39% (8).  

Portugal é também um dos países ditos Mediterrânicos onde a prevalência 

de excesso de peso / obesidade é elevada (7). Com 31,5% de excesso de peso, 

sendo que 11,3% são classificados como obesos, Portugal é o segundo país 

Europeu com prevalência mais alta de excesso de peso / obesidade infantil 

(imediatamente a seguir à Itália – 36%) (9). 

A realidade da obesidade infantil na Região Autónoma do Açores encaixa-

se na da Europa. Segundo Maia et al 33,1% (10) da população infantil entre os 6 e 

os 10 anos de idade tem excesso de peso ou é obesa. Esta prevalência é ainda 

maior nas crianças dos 10 aos 13 anos. Nesta faixa etária a prevalência de 

excesso de peso ou obesidade é de 39,7% (10), fazendo dos Açores uma das 

regiões na Europa com maior prevalência de excesso de peso (6).  
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A obesidade infantil é um gigantesco problema de Saúde Pública por duas 

razões: 1) a obesidade na infância frequentemente se estende à idade adulta e 

está associada ao aumento de morbilidade e mortalidade independentemente da 

obesidade em adulto, com efeitos sobretudo na saúde cardiovascular (7, 11, 12) ; 2) 

a obesidade infantil está associada com situações adversas como hipertensão, 

dislipidemias, inflamação crónica, hiperinsulinemia e problemas ortopédicos, 

assim como profundas consequências psicossociais. As crianças obesas são 

estereotipadas como não saudáveis, como mal sucedidas academicamente, 

socialmente incapacitadas e preguiçosas. Baixa auto-estima e problemas 

comportamentais estão particularmente associados à obesidade (7). 

A obesidade é uma doença com etiologia multifactorial que inclui 

interacções metabólicas, genéticas, ambientais, sociais e culturais (3). Apesar do 

papel dos factores genéticos na etiologia da obesidade, existe um grande 

consenso entre os investigadores de que o principal determinante da actual 

epidemia, tanto em crianças como nos adultos, é o ambiente obesogénico, que 

promove a ingestão excessiva de energia e impõe um baixo gasto de energia na 

forma de actividade física (13).  

Nas últimas décadas, e em especial nos países ocidentais, a 

disponibilidade ilimitada de alimentos alcançou quase toda a população. Uma das 

mudanças mais significativas na dieta das crianças e adolescentes ocidentais foi 

o aumento do consumo de alimentos de origem animal e comidas de alta 

densidade energética na forma de snack e bebidas gaseificadas, a maioria pobres 

em micronutrientes e com elevado conteúdo em gordura e/ou açúcares refinados 

e sal (14). 
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Por outro lado, os jovens estão a tornar-se mais sedentários, 

particularmente em relação à actividade física espontânea. Hoje, raramente vão a 

pé para a escola e passam grande parte do dia sentados a estudar, a ver 

televisão com o comando na mão, no computador ou em consolas de vídeo-jogos. 

Nas escolas, onde tradicionalmente os intervalos eram aproveitados para jogar 

futebol, basquetebol ou outros jogos de grupo, os períodos sem aulas são agora 

ocupados no computador, na biblioteca ou em aulas de substituição (15).  

Maia et al (10) atesta que o nível de actividade física das crianças açorianas 

é sobretudo baixa e leve, com tendência ao longo do tempo para diminuir, 

sobretudo nas crianças em que se verifica um nível de actividade física mais leve. 

Quando averiguando a frequência com que as crianças praticam actividade física 

e separando por sexos, verifica-se que as raparigas apresentam uma frequência 

de actividade física pequena e com tendência para diminuir. Já os rapazes, 

apesar de também fazerem actividade física com pouca frequência mostram-se 

mais estáveis em mantê-la (10).  

Quando se trata de andar a pé para a escola, existe uma pequena 

percentagem de crianças que o faz, verificando-se que esta tende a diminuir. Por 

outro lado, o número de crianças que vê televisão é enorme e com tendência a 

aumentar (10). Dada esta realidade, a alimentação e a actividade física são os 

principais focos das iniciativas de promoção da saúde desenhadas para prevenir, 

controlar e reduzir o excesso de peso e obesidade infantil (16). 

As escolas estão numa posição única de promover hábitos alimentares 

saudáveis e ajudar a garantir a ingestão apropriada de alimentos e nutrientes (17). 

Nenhuma outra instituição tem um contacto tão contínuo e intensivo com as 

crianças (18); estas passam aproximadamente metade do tempo que estão 
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acordadas na escola (19), ingerindo aí uma parte substancial de alimentos (20): as 

escolas fornecem uma a duas refeições diárias (19). Por outro lado, nos currículos 

escolares constam, até ao 3º ciclo, matérias relativas a uma alimentação e 

nutrição saudáveis (20). 

 As escolas são assim locais ideais para intervenções dirigidas ao combate 

da obesidade, e a forma mais efectiva e eficiente de alcançar um grande 

segmento da população, incluindo os mais jovens, a população escolar 

(professores, auxiliares de acção educativa), famílias e membros da comunidade 

(21). Estas, enquanto espaços educativos e promotores de saúde, devem criar 

cenários valorizadores de uma alimentação saudável, não só através dos 

conteúdos curriculares, mas também e coerentemente através da oferta alimentar 

em meio escolar (20). 

Um ambiente escolar saudável garante aos mais novos a capacidade e 

apoio que eles precisam para (a) adoptarem hábitos alimentares saudáveis, (b) 

obterem um estado nutricional positivo, e (c) atingirem melhor sucesso académico 

(22). Os serviços de alimentação da escola podem promover uma alimentação 

saudável através dos alimentos que disponibilizam todos os dias nos refeitórios e 

nos bufetes e nas oportunidades que têm de reforçar a educação alimentar 

ensinada na sala de aula. É fundamental que haja coerência entre os princípios 

de alimentação racional contemplados no currículo, a oferta alimentar da escola e 

o modelo transmitido pelos adultos de referência (professores e auxiliares de 

acção educativa nas escola e pais em casa) (20). Só assim teremos um ambiente 

consistente para que se possa, mais do que tudo, prevenir e não remediar o 

alastrar da actual epidemia e todas as enfermidades associadas a ela. 
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Os Centros de Saúde, através das equipas de saúde escolar, encontram-

se numa posição privilegiada para cooperarem com as escolas na implementação 

de projectos de Promoção de uma Alimentação Saudável. As equipas intervêm, 

quer a nível individual: diagnóstico precoce, encaminhamento e aconselhamento; 

quer a nível colectivo, através de recomendações para a escola – nos bufetes e 

refeitórios escolares, na sensibilização dos manipuladores de alimentos e na 

sensibilização educativa alargada (12). 

A metodologia de um Projecto de Promoção de uma Alimentação Saudável 

deve contribuir para a promoção de estilos de vida saudáveis e a redução da 

obesidade e excesso de peso na infância e adolescência. O planeamento da 

intervenção deve ter em conta as orientações curriculares para o nível escolar em 

causa, as dimensões das escolas promotoras da saúde, os recursos disponíveis e 

a mudança, em termos de ganhos de saúde (12). 

Como acima foi referido a escola é um local privilegiado para a promoção 

de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis. Com este intuito, e no âmbito 

deste estágio, foi proposta a parceria do Centro de Saúde de Ponta Delgada 

(CSPD) com o projecto Haja Saúde da Escola Básica Integrada Canto da Maia 

(EBICM). 

Com este projecto pretende-se o combate à obesidade infantil, informando 

e consciencializando a comunidade escolar sobre as consequências da 

obesidade infantil, prevenindo e encaminhando para o tratamento da obesidade 

no Hospital do Divino Espírito Santo, e aumentando o consumo de alimentos 

saudáveis e a promoção da actividade física.  

Esta proposta de parceria tem como intuito também tornar a EBICM, com o 

apoio do CSPD, um estabelecimento de ensino modelo na Região na promoção 
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intensiva de hábitos alimentares saudáveis e estilos de vida activos, com a 

participação e interesse constante da comunidade escolar. Que ambas as 

instituições sejam exemplos a seguir na melhoria do estado de saúde e condição 

física dos seus utentes. 

 

 

OBJECTIVOS 

OBJECTIVOS GERAIS 

• Implementar, no âmbito da Saúde Escolar desenvolvida no CSPD, um 

projecto de promoção de uma alimentação saudável na EBICM. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar a prevalência de excesso de peso e obesidade na EBICM. 

• Fazer um levantamento da oferta alimentar nomeadamente do bufete e 

refeitório da EBICM. 

• Aplicar as normas da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC) descritas no livro “Educação Alimentar – Referencial para uma 

oferta alimentar saudável” do Ministério da Educação (sendo adiante no texto 

mencionado como Referencial). 

• Melhorar as ementas do refeitório, de acordo com a Circular 

nº14/DGIDC/2007 (sendo adiante no texto mencionada como Circular). 

• Aumentar os conhecimentos dos alunos sobre o que é uma alimentação 

saudável. 

• Elaborar e distribuir folhetos informativos sobre alimentação saudável. 

• Incentivar a prática de hábitos alimentares saudáveis nos alunos. 
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• Após o período de intervenção, comparar hábitos alimentares entre alunos 

de duas escolas com condições diferentes de oferta alimentar do bar e educação 

alimentar, EBICM, Ponta Delgada, onde o projecto de promoção de uma 

alimentação saudável foi implementado, e Escola Básica Integrada Gaspar 

Frutuoso (EBIGF), Ribeira Grande, onde a situação inicial de oferta e educação 

alimentar se manteve. 

 

 

METODOLOGIA 

ORIGEM DO PROJECTO 

 O trabalho desenvolvido surge no âmbito do projecto Haja Saúde, iniciado 

no ano lectivo de 2006/2007, coordenado pelo Departamento de Educação Física 

da EBICM em cooperação com o CSPD. A intervenção directa do projecto focou-

se principalmente na promoção da actividade física. No início do presente ano 

lectivo e através do presente estágio surgiu a oportunidade de integrar este 

projecto numa nova vertente: intervenção na promoção de uma alimentação 

saudável. 

 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

Antes da intervenção, e para melhor delineamento das actividades a 

propor, foi examinada a situação da escola em relação à(s): 

1. Prevalência de excesso de peso e obesidade nos alunos; 

2. Condições de funcionamento do bar e refeitório (concessionamento, 

horários de funcionamento e número de alunos que frequenta); 
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3. Oferta do bar: análise dos géneros alimentícios disponíveis; 

4. Oferta alimentar do refeitório: análise das ementas; 

5. Actividades educativas desenvolvidas no âmbito do contexto curricular; 

6. Parcerias com outras entidades na promoção da saúde em meio escolar. 

 

PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES 

Após diagnóstico da situação, verificadas as necessidades e tendo em 

conta a duração do projecto, foram planeadas as seguintes actividades: 

1. Alteração da oferta alimentar do bar, de acordo com o Referencial da 

DGIDC; 

2. Melhoria das ementas do refeitório, de acordo com o estipulado na 

Circular; 

3. Realização de sessões de educação alimentar a todas as turmas; 

4. Realização de sessões de educação alimentar aos pais/encarregados de 

educação dos alunos; 

5. Realização de sessões de educação alimentar aos funcionários da Escola;  

6. Realização de acções de formação aos manipuladores de alimentos e 

auxiliares de acção educativa na área da alimentação, nutrição e da higiene e 

segurança alimentar; 

7. Realização de parcerias com várias entidades, nomeadamente a Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, Serviços de Desportos de São Miguel e Associações 

de Produtores de Hortofrutícolas; 

8. Visitas de Estudo à Praça Municipal, Piscinas dos Bombeiros Voluntários 

de Ponta Delgada e/ou Clube Naval de Ponta Delgada; 

9. Gincana no Jardim Municipal; 
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10.  Promoção do consumo de fruta com a distribuição gratuita de fruta uma 

vez por semana e elaboração de folhetos informativos aos pais; 

11.  Avaliação e comparação dos hábitos alimentares e conhecimentos dos 

alunos. 

 

REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

 Entre Outubro e a última semana de Janeiro foram concretizadas as 

seguintes actividades: 

1. Entrega de sugestões de alterações a efectuar na disponibilidade de 

géneros alimentícios do bar escolar ao Conselho Executivo da EBICM, de acordo 

com o Referencial da DGIDC; 

2. Entrega de sugestões de melhoria das ementas do refeitório escolar ao 

Conselho Executivo, de acordo com a Circular; 

3. Sessões de educação alimentar aos alunos, no decorrer das aulas de 

Formação Cívica, Educação Física e Área de Projecto; 

4. Sessões de educação alimentar aos pais/encarregados de educação dos 

alunos; 

5. Aplicação de um inquérito para avaliação dos hábitos alimentares e 

conhecimentos dos alunos. 

 

 

RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

A EBICM pertence ao concelho de Ponta Delgada, sendo abrangida pelo 

CSPD. A população escolar que frequenta esta unidade orgânica é proveniente 
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de duas freguesias urbanas – São José e Santa Clara – e duas freguesias 

suburbanas – Fajã de Baixo e Fajã de Cima, englobando alunos do Pré-escolar, 

1º e 2º Ciclos. São no total 2137 alunos divididos em 115 turmas que se 

encontram espalhadas por 9 edifícios. 

A Escola-Sede, local de implementação do nosso projecto, acolhe os 

alunos do 2º Ciclo, incluindo PERE (Programa Específico de Recuperação da 

Escolaridade) II e Currículo Adaptado. No total, frequentam a Escola-Sede 699 

alunos distribuídos por 35 turmas. 

A nível socio-económico há uma grande heterogeneidade das famílias, que 

oscilam entre os estratos sociais mais baixos e os mais altos, havendo uma 

predominância da classe média. 

 

1. Prevalência de excesso de peso e obesidade nos alunos 

Para avaliar o estado ponderal dos alunos da EBICM, ficou acordado que 

se usaria uma amostra constituída pelos alunos do 2º ciclo (5º e 6º ano) e 

também pelos alunos do 4º ano da EBICM. Assim sendo, no âmbito da disciplina 

de Educação Física e em colaboração com os professores, de um total de 814 

alunos foram avaliados 746 alunos. Não foram avaliados todos os alunos da 

amostra por falta de comparência na aula em que se efectuaram as medições. 

Foram medidos o peso e a altura em balanças e estadiómetros SECA®, 

calculado o Percentil de Índice de Massa Corporal (IMC) e classificados de acordo 

com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), segundo o estabelecido 

pela Direcção-Geral da Saúde, sendo que um Percentil < 5 é classificado como 

baixo peso, Percentil > 5 < 85 peso normal, um Percentil � 85 < 95 é excesso de 



11 

______________________________________________________________________________ 

Sara Dias Gaipo  Porto, 2009 

peso e Percentil � 95 é obesidade. O estudo concluiu que 15% dos alunos são 

obesos e que 21% têm excesso de peso. 

Os valores encontrados, num total de 36% de excesso de peso e 

obesidade, são semelhantes aos encontrados nesta faixa etária por Maia et al (10) 

na Região Autónoma dos Açores, e confirmam a necessidade de se intervir nesta 

população no combate e prevenção da obesidade infantil (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Distribuição da amostra de alunos da EBICM por estado ponderal. 

 

2. Condições de funcionamento do bar e refeitório 

Sendo a escola o local onde os alunos passam a maior parte do seu dia é 

também aí que ingerem uma parte substancial de alimentos. Para responder às 

necessidades dos alunos a EBICM tem a funcionar um bar e um refeitório. 

O bar dos alunos é concessionado a uma empresa, abrindo às 8h15m e 

encerrando às 16h30m. É utilizado pelos alunos para os lanches da manhã e da 
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tarde, e uma vez que se encontra aberto à hora de almoço é também procurado 

por alguns alunos para realizarem esta refeição.  

O refeitório escolar é concessionado a uma empresa, abre às 11h55m 

encerrando às 13h35m, e recebe em média 380 alunos por dia. Isto corresponde 

a cerca de 54% do corpo discente da Escola-Sede. 

 

3. Oferta do bar: análise dos géneros alimentícios disponíveis 

Foram analisados os géneros alimentícios disponíveis tendo como guia o 

Referencial da DGIDC. A descrição dos produtos disponíveis encontra-se em 

anexo (anexo 1). Foram encontrados disponíveis vários alimentos, como por 

exemplo rissóis (carne, bacalhau e camarão), pastéis de bacalhau, croquetes de 

carne, folhados (carne, salsicha, galinha), pastelaria diversa, descritos como 

indutores da obesidade e que devem ser proibidos em contexto escolar (20). 

Foi também averiguada a existência de máquinas de venda automática no 

interior da escola, constatando-se não existirem. 

 

4. Oferta alimentar do refeitório: análise das ementas 

As ementas analisadas encontram-se em anexo (anexo 2). Foram 

analisadas ementas de 5 semanas consecutivas e teve-se em conta os tipos de 

culinária, a alternância de carne, peixe, leguminosas, ovo, a variedade das sopas, 

saladas e sobremesas, de acordo com o estipulado na Circular (23). 

Na análise constatou-se que nas ementas são fornecidas duas opções de 

sobremesa todos os dias, não são servidas leguminosas e prato à base de ovo 

nos termos exigidos. 
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5. Actividades educativas desenvolvidas no âmbito do contexto 

curricular 

Segundo as Competências Essenciais do Currículo Nacional do Ensino 

Básico, no 2º Ciclo a alimentação é abordada na disciplina de Ciências da 

Natureza e em outras componentes do currículo como na Área de Projecto, 

Estudo Acompanhado e Formação Cívica (12).  

Com as Competências Essenciais do Currículo do 2º Ciclo pretende-se que 

os alunos sejam capazes de compreender a importância da alimentação para o 

funcionamento equilibrado do organismo (20). 

A Escola concorre anualmente ao programa Parlamento dos Jovens Básico 

organizado pela Assembleia da República, em colaboração com outras entidades, 

com o objectivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos 

jovens pelo debate de temas de actualidade. O tema escolhido este ano foi 

“Alimentação e Saúde” e a participar nesta actividade está uma turma do 5º ano e 

2 turmas do 6º ano. 

No âmbito deste estágio foi prestado apoio a estes alunos através de uma 

sessão de esclarecimento sobre o tema e no apoio à pesquisa bibliográfica para a 

elaboração dos trabalhos solicitados para a candidatura ao programa.   

 

6. Parcerias com outras entidades na promoção da saúde em meio 

escolar 

Para a promoção da saúde em meio escolar a EBICM, para além da 

colaboração do CSPD, tem parceria com a Direcção do Regional do Desporto 

através do Desporto Escolar, onde são desenvolvidas actividades como 
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complemento curricular e ocupação dos tempos livres dos alunos, num regime de 

participação voluntário.  

 

REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

1. Entrega de sugestões de alterações a efectuar na disponibilidade de 

géneros alimentícios do bar da escola 

Após análise dos géneros alimentícios disponíveis, as sugestões (anexo 3) 

de alterações a fazer foram entregues ao Conselho Executivo. Estas foram 

aceites e levadas em conta, tendo o Conselho Executivo deliberado aceitá-las na 

sua integridade com vista a uma mudança na oferta e melhoria dos hábitos 

alimentares, uma vez que considera ser uma responsabilidade e incumbência da 

Escola. Não ficaram portanto disponíveis os produtos que, segundo o Referencial 

e na proposta apresentada, são referidos como géneros alimentícios a limitar em 

contexto escolar (20). 

Assim, a partir de 1 de Novembro ficaram disponíveis (anexo 4) apenas os 

seguintes produtos: 

• Salada de Fruta 

• Gelatina Colorida 

• Água 

• Sopa 

• Sumo light de pêssego, pêra, laranja, manga/laranja 

• Iogurtes líquidos magros 

• Iogurtes líquidos 

• Papo-seco mistura (com alface) contendo: 

- Queijo ou fiambre 
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- Galinha, atum, delícias ou ovo 

- Carne 

• Cacete recheado (com alface) contendo: 

- Queijo, fiambre, galinha, atum, delícias ou ovo 

- Carne 

• Hambúrguer no pão de mistura (com alface e tomate) 

• Bifana no pão de mistura (com alface) 

• Sumo natural 

• Bolachas e biscoitos 

 

2. Entrega de sugestões de melhoria das ementas do refeitório escolar 

Após a análise de 5 semanas de ementas, foram entregues ao Conselho 

Executivo as seguintes sugestões para melhoria das mesmas: 

• Na ementa actual são fornecidas todos os dias duas opções de 

sobremesa. Esta situação é excessiva, devendo apenas se disponibilizar, 

simultaneamente com a fruta, doce / gelatina / gelado de leite / iogurte ou fruta 

cozida ou assada, duas vezes por semana, preferencialmente nos dias em que o 

prato principal é peixe; 

• Semanalmente, dever-se-á servir um prato à base de leguminosas, de 

maneira a que a ementa seja variada e completa em termos de géneros 

alimentícios. A ementa presente não disponibiliza leguminosas nos termos acima 

referidos; 

• Mensalmente, servir um prato à base de ovo, substituindo um de carne 

para que sejam concretizadas as exigências da alimentação saudável acima 

referidas. 
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Até ao término desta intervenção as sugestões não tinham sido 

acarretadas pela empresa fornecedora da alimentação. O Conselho Executivo 

levou-as no entanto em consideração, ficando de as discutir com a empresa que 

concessiona o refeitório e de as ter em consideração na elaboração de ementas 

futuras, nomeadamente no ano lectivo 2009/2010.  

 

3. Sessões de Educação Alimentar aos alunos 

Ficou acordado aquando do agendamento das sessões que apenas o 5º 

ano participaria nesta actividade (incompatibilidade de horários devido ao pouco 

tempo de intervenção). Assim, foram realizadas sessões de educação alimentar a 

347 alunos no decorrer de aulas de Educação Física, Formação Cívica e Área de 

Projecto. Nestas sessões intituladas “Alimentação e Saúde” (anexo 5) foram 

focados aspectos como hábitos alimentares e estilos de vida desequilibrados, 

dando particular atenção à obesidade, as suas causas e consequências. Foi 

também esclarecido o que é uma alimentação saudável, princípios para ter 

hábitos alimentares saudáveis, foram dados exemplos de refeições saudáveis 

(pequeno-almoço, lanche, almoço e jantar), assim como também foram 

exemplificadas refeições desequilibradas e fomentada a prática de actividade 

física. 

 

4. Sessões de Educação Alimentar aos pais/encarregados de educação 

dos alunos 

Foi promovida a sessão de educação alimentar para os pais dos alunos 

cujo tema foi “Alimentar Melhor! Crescer Melhor!” (anexo 6). Nesta sessão, onde 

participaram num total de 35 encarregados de educação, alertou-se sobre estilos 
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de vida e hábitos alimentares com graves consequências na saúde, 

nomeadamente a obesidade, incentivou-se os pais a incutirem nos filhos estilos 

de vida saudáveis através de uma alimentação saudável e a prática de exercício 

físico, assim como também foram dados exemplos práticos de refeições 

saudáveis, dando particular atenção aos lanches. 

 

AVALIAÇÃO 

 Para avaliação do projecto, no fim das actividades e do período de 

intervenção, foram comparados os hábitos alimentares e conhecimentos sobre 

alimentação saudável dos alunos da EBICM com alunos de uma Escola Básica 

Integrada que não teve a intervenção na oferta e educação alimentar, a EBIGF. 

A recolha dos dados foi efectuada durante o mês de Janeiro. A aplicação 

dos questionários foi autorizada pelo Conselho Executivo de ambas as escolas, 

assim como foi pedido aos pais autorização (anexo 7) para os seus educandos 

participarem na actividade. 

Foram seleccionadas aleatoriamente 3 turmas do 2º ciclo de cada escola 

para preencherem o questionário. A população total é constituída por 99 alunos 

de ambos os sexos com idades compreendidas entre os 9 e os 13 anos de idade. 

Apenas os alunos autorizados participaram no questionário tendo posteriormente 

sido excluídos todos os questionários mal preenchidos. Deste modo, após 

selecção dos participantes a amostra ficou cingida a 78 alunos. 

O questionário (anexo 8) de auto-preenchimento, utilizado para avaliação 

dos hábitos alimentares dos alunos, adaptado de Machado E. (24), foi preenchido 

na sala de aula. O questionário era constituído por 7 partes: dados pessoais, 

dados antropométricos (peso e altura relatados), questionário de frequência 
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alimentar, estilo de vida alimentar, conhecimentos sobre alimentação saudável, 

opinião sobre o serviço de alimentação (bar), e obstáculos ao consumo de 

determinados alimentos (fruta e a toma de pequeno-almoço).  

 

Análise Estatística 

 Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa SPSS® (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 16.0 para o Microsoft Windows®. Para 

aferir a significância da diferença entre os valores encontrados nas escolas foi 

utilizado o teste do Qui-quadrado, assumindo-se os valores de p <0,05 

estatisticamente significativos. 

 

Caracterização da Amostra 

 Na distribuição da amostra por sexos, verificamos que na escola de 

intervenção (EBICM) existem 47,4% do sexo feminino e 52,6% do sexo masculino 

e na EBIGF, 60% são do sexo feminino e 40% do sexo masculino não existindo 

diferenças estatísticas entre as escolas (p=0,263). 

Os alunos possuem idades compreendidas entre os 9 e os 13 anos de 

idade como se pode ver na tabela 1, sendo a idade mais prevalente em ambas as 

escolas a dos 11 anos. Não há diferenças estatisticamente significativas na média 

de idades (p=0,281). 
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Idade (anos) 
EBIGF (%) 

n=40 

EBICM (%) 

n=38 

9 2,5 0 

10 32,5 15,8 

11 42,5 63,2 

12 17,5 18,4 

13 5 2,6 

Tabela 1: Distribuição da amostra por idades. 

 

Na tabela 2 podemos observar a distribuição dos alunos pelos anos 

lectivos, verificando que existe uma diferença estatisticamente significativa 

(p=0,025) entre as escolas. 

Ano Lectivo 
EBIGF (%) 

n=40 

EBICM (%) 

n=38 

5º 45 21,1 

6º 55 78,9 

Tabela 2: Distribuição da amostra por ano lectivo. 

 

Grande parte dos alunos mora com os dois progenitores, como podemos 

observar na tabela 3. 

Com quem mora? 
EBIGF (%) 

n=39 

EBICM (%) 

n=38 

Pai e Mãe 94,9 89,5 

Pai 0 2,6 

Mãe 5,1 7,9 

Tabela 3: Com quem moram os alunos. 
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Ao nível da escolaridade do pai, na tabela 4 verifica-se que na escola de 

intervenção a escolaridade predominante é o Secundário e na EBIGF o 2º ciclo, 

havendo claramente uma diferença com significado estatístico (p=0,00).  

Grau de Escolaridade do Pai 
EBIGF (%) 

n=36 

EBICM (%) 

n=35 

1º Ciclo 33,3 5,7 

2º Ciclo 38,9 8,6 

3º Ciclo 13,9 22,9 

Secundário 11,1 37,1 

Ensino Superior 0 25,7 

Tabela 4: Grau de Escolaridade do Pai. 

 

Ao nível da escolaridade da mãe também existem diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,00) entre as escolas. Na escola de intervenção 

predomina o ensino superior e na EBIGF o 1º, 2º e 3º ciclo são escolaridades com 

igual prevalência (tabela 5). 

Grau de Escolaridade da Mãe 
EBIGF (%) 

n=39 

EBICM (%) 

n=37 

1º Ciclo 25,6 5,4 

2º Ciclo 25,6 13,5 

3º Ciclo 25,6 8,1 

Secundário 20,5 35,1 

Ensino Superior 2,6 37,8 

Tabela 5: Grau de Escolaridade da Mãe. 

 

Quando avaliado o estado ponderal dos alunos, de acordo com o CDC, 

através dos dados fornecidos pelos mesmos, verifica-se que 25% dos alunos da 

EBIGF e 23,7% dos da escola de intervenção têm sobrepeso (excesso de peso e 
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obesidade). Os restantes resultados encontram-se descritos na tabela 6, não 

existindo diferenças com significado estatístico (p=0,947) entre as escolas na 

distribuição dos alunos pelo Percentil de IMC.  

Percentil de IMC 
EBIGF (%)   

n=40 

EBICM (%)   

n=38 

Baixo peso (P<5) 5 7,9 

Normal (P5 – P<85) 70 68,4 

Excesso de peso (P85 – P<95) 15 15,8 

Obesidade (P>95) 10 7,9 

Tabela 6: Distribuição da amostra por Percentil de IMC, de acordo com o 

CDC. 

 

Frequência Alimentar 

Na tabela 7 podemos observar a média de frequência de consumo de 

alguns alimentos. Constata-se que o consumo de café, batatas fritas e cereais de 

pequeno-almoço é significativamente superior na EBIGF (p=0,006, p=0,044 e 

p=0,026, respectivamente). Apesar de sem significado estatístico verifica-se 

também que o consumo de salgados e produtos de pastelaria, entre outros, é 

ligeiramente superior na EBIGF.  

Quanto à ingestão diária de água, nas duas escolas 94,7% dos alunos 

afirmaram beber água. No que se refere às quantidades verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,042) havendo mais alunos na escola de 

intervenção a beber mais do que 1L por dia, como se pode verificar na tabela 8. 
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Alimento 
EBIGF n=40 

(média) 

EBICM n=38 

(média) 
P 

Leite 4,78 4,53 0,065 

Café 1,55 0,37 0,006 

Chocolates 2,00 1,74 0,250 

Fruta 4,15 4,00 0,162 

Sopa 3,00 3,00 0,454 

Refrigerantes 3,25 2,68 0,201 

Batatas fritas 2,35 1,26 0,044 

Pão 4,42 3,95 0,562 

Hortícolas e legumes 2,85 2,87 0,649 

Bolachas/biscoitos doces 2,80 2,45 0,201 

Fast-food 1,23 1,08 0,698 

Cereais de Pequeno-almoço 3,40 2,11 0,026 

Produtos de pastelaria 1,85 1,13 0,193 

Salgados 2,05 1,42 0,667 

Enchidos 2,32 1,97 0,504 

Sobremesas doces 1,60 1,45 0,270 

Bebidas alcoólicas 0,00 0,00 n.a. 

Iogurtes 3,22 2,76 0,397 

Guloseimas 2,20 1,42 0,264 

Tabela 7: Frequência média do consumo de determinados alimentos pelos 

alunos.  

Correspondência da frequência alimentar: 0 – Nunca; 1 – 1x por semana; 2 -  2 a 4 xs por 

semana; 3 – 5 a 6 xs por semana; 4 – 1x por dia; 5 – 2 a 4 xs por dia; 6 – 5 ou mais xs por dia 

Quantidade de água ingerida 
EBIGF (%) 

n=32 

EBICM (%) 

n=36 

< 1L 71,9 41,7 

1L - < 1,5L 18,8 36,1 

> 1,5L 9,4 22,2 

Tabela 8: Quantidade de água ingerida por dia. 
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Refeições extra-escolares 

Quando questionados se habitualmente trazem lanche de casa os alunos 

têm hábitos semelhantes, sendo que 65% na EBIGF e 65,8% na escola de 

intervenção responderam que sim (p = 0,942). 

Analisados os alimentos levados para o lanche, não existem diferenças 

estatísticas entre o consumo dos mesmos (tabela 9), mas nota-se que existe 

tendência para um maior consumo de pão (p=0,057) na EBIGF e de leite na 

escola de intervenção. Constata-se também que o consumo de iogurte e 

refrigerantes é superior nos alunos da EBIGF. 

Alimento 
EBIGF (%) 

n=26 

EBICM (%) 

n=25 
P 

Pão 92,3 72 0,057 

Leite 7,7 28 0,057 

Iogurte 30,8 12 0,103 

Fruta 11,5 8 0,671 

Refrigerantes 23,1 12 0,300 

Produtos de Pastelaria / Snacks 7,7 12 0,605 

Bolachas doces 26,9 28 0,931 

Tabela 9: Alimentos habitualmente levados para o lanche. 

 

No que se refere ao hábito de almoçar ou lanchar fora da escola, 

aproximadamente 1/4 dos alunos nas duas escolas responderam que sim (25% e 

28,9% na EBIGF e escola de intervenção, respectivamente). 

 Quanto ao local onde almoçam/lancham fora da escola, existem diferenças 

significativas (p=0,033) entre as escolas, pois todos os alunos da EBIGF 

afirmaram fazê-lo em casa, enquanto que apenas 60% dos alunos da escola de 

intervenção afirmaram o mesmo e 40% diz almoçar/lanchar no centro comercial. 
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 Na tabela 10 encontramos os alimentos consumidos pelos alunos nas 

refeições efectuadas fora da escola. Apesar de não haverem diferenças 

estatisticamente significativas, só os alunos da EBIGF consumiram leite e cereais 

de pequeno-almoço, e apenas os alunos da escola de intervenção consumiram 

fast-food sendo esse consumo efectuado no centro comercial e não em casa. 

Alimentos consumidos 
EBIGF (%) 

n=10 

EBICM (%) 

n=11 
P 

Comida de prato 77,8 60 0,405 

Sopa 33,3 20 0,510 

Água 44,4 10 0,089 

Pão 33,3 20 0,510 

Refrigerantes 33,3 70 0,110 

Leite 11,1 0 0,279 

Fast-food 0 20 0,156 

Fruta 22,2 10 0,466 

Cereais pequeno-almoço 11,1 0 0,279 

Tabela 10: Alimentos consumidos no almoço/lanche fora da escola. 

 

Número de refeições diárias 

Quanto ao número de refeições efectuadas por dia, verifica-se que existem 

diferenças significativas (p=0,019), pois os alunos da escola de intervenção fazem 

mais refeições do que os da EBIGF. Como se constata na tabela 11 a maioria dos 

alunos da escola de intervenção faz 5-6 refeições por dia. 

De acordo com a tabela 12 constatamos que uma percentagem 

significativamente (p=0,023) inferior de alunos na EBIGF toma o meio da manhã. 

Verificamos também que nem todos tomam pequeno-almoço, assim como 
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também nem todos os alunos na EBIGF almoçam. No entanto o jantar é a 

refeição feita por todos os alunos. 

Nº de refeições/dia 
EBIGF (%) 

n=40 

EBICM (%) 

n=38 

3 7,5 5,3 

4 47,5 15,8 

5 27,5 47,4 

6 17,5 31,6 

Tabela 11: Número de refeições por dia. 

 

Refeição 
EBIGF (%) 

n=40 

EBICM (%) 

n=38 
P 

Pequeno-almoço 90 97,4 0,184 

Meio da manhã 37,5 63,2 0,023 

Almoço 97,5 100 0,327 

Meio da tarde 77,5 89,5 0,156 

Jantar 100 100 n.a.* 

Ceia 42,5 55,3 0,260 

Tabela 12: Refeições efectuadas pelos alunos.  *n.a.= não aplicável 

 

Conhecimentos sobre alimentação saudável 

A maior parte dos alunos (87,2% na EBIGF e 89,5% na escola de 

intervenção) consideram a sua alimentação saudável. Quando questionados se 

este ano lectivo já tinham recebido alguma informação sobre alimentação 

saudável na escola, 87,5% dos alunos da EBIGF e 94,7% dos alunos da escola 

de intervenção responderam que sim. 

Na tabela 13 pode se observar a fonte da informação obtida. Todos os 

alunos obtiveram informação das diversas fontes (apenas a EBIGF recebeu 
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também através de jogos), mas uma percentagem significativamente superior de 

alunos na escola de intervenção obtiveram informação através de poster/cartaz e 

através de palestras/sessões de educação alimentar (p=0,013 e p=0,000, 

respectivamente).  

Fonte de Informação 
EBIGF (%) 

n=35 

EBICM (%) 

n=36 
P 

Poster/Cartaz 27,5 55,3 0,013 

Panfleto 27,5 47,4 0,070 

Filme 15 23,7 0,331 

Palestras/Sessões de Educação Alimentar 30 78,9 0,000 

Aulas 45 42,1 0,797 

Outros* 5 0 0,163 

Tabela 13: Fontes de Informação recebida na escola neste ano lectivo. *Jogos 

  

Cerca de metade dos alunos em ambas as escolas afirmaram que os pais 

lhes falam algumas vezes sobre a sua alimentação (50% na EBIGF e 55,3% na 

escola de intervenção) (tabela 14). 

Frequência EBIGF (%)  n=40 EBICM (%)  n=38 

Muitas vezes 25 36,8 

Algumas vezes 50 55,3 

Poucas vezes 20 7,9 

Raramente/Nunca 5 0 

Tabela 14: Frequência do diálogo com os pais sobre alimentação. 

 

Relativamente às considerações dos alunos do que é uma alimentação 

saudável, tal como se pode observar na tabela 15, existem diferenças 

significativas encontradas em respostas como “Comer legumes/muitos legumes”, 
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“Alimentação variada”, “Alimentação equilibrada” e “Comer fruta/comer muita 

fruta” (p=0,048, p=0,001, p=0,034 e p=0,002, respectivamente). 

Considera Alimentação Saudável 
EBIGF 

(%) n=40 

 

EBICM  (%)   

n=38 

 

P 

Comer legumes/muito legumes 45 23,7 0,048 

Alimentação variada 10 44,7 0,001 

Alimentação equilibrada 5 21,1 0,034 

Alimentação variada, completa e equilibrada 0 2,6 0,302 

De acordo com a Roda dos Alimentos 2,5 13,2 0,077 

Comer fruta/comer muita fruta 37,5 7,9 0,002 

Comer peixe 5 0 0,163 

Comer sopa 20 2,6 0,016 

Beber água/beber muita água 12,5 7,9 0,503 

Comer pouco fast-food 0 2,6 0,302 

Não comer doces/bolachas com açúcar 10 13,2 0,663 

Não beber refrigerantes 2,5 2,6 0,971 

Não comer fritos 5 5,3 0,958 

Não comer gorduras/abusar das gorduras 12,5 5,3 0,264 

Comer coisas saudáveis 12,5 7,9 0,503 

Outros* 12,5 15,8 0,677 

Tabela 15: O que os alunos consideram uma alimentação saudável. *fazer 

todas as refeições; tomar pequeno-almoço; não exagerar na quantidades; não tomar bebidas 

alcoólicas; comer alimentos com vitaminas. 

 

Nas considerações sobre o que é uma alimentação não saudável, 

encontraram-se diferenças significativas na resposta “Comer batatas fritas/batatas 

fritas todos os dias” (p=0,009) (tabela 16). 
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Considera Alimentação Não Saudável 
EBIGF (%) 

n=40 

EBICM (%) 

n=38 
P 

Comer doces/doces todos os dias 47,5 31,6 0,151 

Comer fast-food/comer fast-food 

todos os dias 
22,5 39,5 0,104 

Comer fritos/comer fritos todos os 

dias 
20 15,8 0,628 

Comer gorduras/muitas gorduras 20 23,7 0,694 

Beber refrigerantes/ beber 

refrigerantes todos os dias 
12,5 13,2 0,931 

Comer batatas fritas/batatas fritas 

todos dias 
22,5 2,6 0,009 

Comer açúcar/comer muito açúcar 5 5,3 0,958 

Outros* 37,5 21,1 0,111 

Tabela 16: O que os alunos consideram uma alimentação não saudável. 

*comer muito sal/salgados; comer excessivamente; não comer fruta; não comer legumes; beber 

bebidas alcoólicas 

 

Opinião dos alunos acerca do bar escolar 

No que diz respeito à frequência de consumo no bar por parte dos alunos, 

verifica-se uma diferença significativa entre as escolas (p=0,000), uma vez que 

92,5% dos alunos da EBIGF consome no bar e apenas 52,6% na escola de 

intervenção frequenta aquele espaço. 

Na tabela 17 observamos que quanto à opinião dos alunos acerca do 

serviço do bar, existem diferenças significativas em relação à variedade 

(p=0,000), havendo uma percentagem elevada de alunos na escola de 

intervenção a considerar “Má” a variedade do bar. 
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Variedade 

(%) 

Qualidade 

(%) 

Quantidade 

(%) 

Apresentação 

(%) 

Higiene/ 

Limpeza  

(%) 

Muito  

boa 
18,9 24,3 37,8 32,4 50 

Boa 54,1 43,2 37,8 40,5 27,8 

Razoável 24,3 29,7 18,9 27 16,7 

Má 2,7 0 5,4 0 5,6 

EBIGF 

N=37 

Muito 

má 
0 2,7 0 0 0 

Muito  

boa 
0 4,8 19 9,5 19 

Boa 23,8 52,4 33,3 57,1 52,4 

Razoável 28,6 28,6 42,9 28,6 23,8 

Má 38,1 9,5 4,8 4,8 4,8 

EBICM 

N=20 

Muito  

má 
9,5 4,8 0 0 0 

p  0,000 0,141 0,222 0,140 0,120 

Tabela 17: Opinião dos alunos acerca do serviço do bar. 

 

Poucos alunos fizeram outras observações em relação ao bar, mas os que 

fizeram referiram, no caso da escola de intervenção, que o bar devia ter mais 

variedade, e no caso da EBIGF que o bar vendia muitos doces e que devia 

vender fruta. 

 

Obstáculos ao consumo de determinados alimentos 

Foram averiguadas as razões pelo qual os alunos não consomem 

habitualmente fruta ou tomam pequeno-almoço, estando as respostas e suas 

frequências descriminadas na tabela 18. 
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Obstáculos EBIGF (%) EBICM (%) 

Não tenho em 

casa 
7,7 0 

Não gosto 15,4 8,3 

Não me apetece 65,4 91,7 

Fruta 

É preciso 

descascar 
11,5 0 

Não tenho tempo 22,2 0 

Não tenho fome 22,2 0 
Pequeno-almoço 

De manhã não 

consigo comer 
55,6 100 

Tabela 18: Obstáculos ao consumo habitual de fruta e pequeno-almoço. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os hábitos alimentares na Europa nos últimos anos sofreram grandes 

mudanças, uma “transição nutricional” que é consequência de modificações tanto 

quantitativas como qualitativas na alimentação (1). As dietas tradicionais foram 

substituídas por outras com uma maior densidade energética, o que significa mais 

gordura nos alimentos, principalmente de origem animal, e mais açúcar refinado 

adicionado aos alimentos, como é o caso do fast-food, dos snacks e das bebidas 

açucaradas, em simultâneo com uma diminuição da ingestão de hidratos de 

carbono complexos e de fibra que reflecte a baixa ingestão de fruta e vegetais (1).  

Diversos autores atestam que vários factores socioeconómicos, 

educacionais, culturais e ambientais influenciam os hábitos alimentares (25-31). 

Baixo nível socioeconómico (32), baixo nível educacional (26), em particular o da 
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mãe (30, 32), estão associados a uma alimentação em ambiente familiar pouco 

sustentadora de uma alimentação saudável (30). Por exemplo, não tomar o 

pequeno-almoço e uma ingestão elevada de refrigerantes estão associadas a um 

baixo nível socioeconómico (33), enquanto o baixo nível educacional da mãe está 

associado a uma maior probabilidade de ter disponível em casa batatas fritas e 

produtos de pastelaria (30). O acesso à educação/informação parece ser o 

elemento chave para um melhor padrão alimentar indicado por uma maior 

frequência no consumo de leite, sopa de legumes, vegetais, fruta e peixe (26). 

Hábitos alimentares obesogénicos podem também ser influenciados pelas 

oportunidades ambientais para comer. Ambientes que oferecem oportunidades 

atractivas de alimentos não saudáveis podem resultar num maior consumo dos 

mesmos (34). Por exemplo, estudos revelaram que alunos que tinham acesso a um 

bar na escola tipo snack-bar (35, 36), a máquinas de venda automáticas (18, 36) e que 

frequentavam escolas onde não existiam políticas alimentares (18, 37) que 

promovem uma alimentação saudável consomem mais bebidas açucaradas (35, 36) 

e batatas fritas (36), menos fruta (36) e vegetais (36), e têm um IMC maior (18, 37). 

Portanto, a possibilidade de intervenção no contexto escolar é crucial para 

a promoção de conhecimentos aprofundados e de bons hábitos alimentares, 

atendendo a que os jovens que adoptam precocemente na vida uma alimentação 

saudável têm mais probabilidade de a manter durante toda a vida (12).  

O reconhecimento da situação alimentar, da dimensão e dos recursos 

disponíveis da escola a implementar um projecto de promoção de uma 

alimentação saudável é fundamental para que as actividades a serem planeadas 

vão ao encontro das carências/necessidades da Instituição na prevenção e 

combate à obesidade infantil. As intervenções no ambiente são importantes 
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componentes dos programas de intervenção, que contribuem para a criação de 

oportunidades para a acção, através da remoção de barreiras ao seguimento de 

uma dieta saudável (21). 

Diversos projectos internacionais de intervenção em meio escolar para a 

prevenção da obesidade revelaram resultados positivos entre os alunos no que se 

refere a conhecimentos sobre nutrição e alimentação (3, 38, 39), consumo de frutas 

(3, 38, 40) e vegetais (3, 38, 41), ingestão de água (3, 40), consumo de refrigerantes (3, 40, 

42), actividade física diária (3, 39, 42), número de horas a ver televisão (3, 39) e IMC (3, 

42). Foram várias as componentes das intervenções, passando desde a educação 

alimentar a alunos (3, 38-40), pais (3, 38, 39) e professores (3, 39-41), utilização de 

diversos materiais didácticos para incentivo do consumo de frutas e vegetais (3), 

incentivo da prática de actividade física diária (3, 38, 41, 42), oportunidades para 

provar alimentos saudáveis na escola (3, 38, 40-42), modificação da oferta alimentar (3, 

41), politica de preços reduzidos (38) nos alimentos saudáveis (3), inspecção de 

lancheiras (40), à promoção do consumo de fruta através da distribuição gratuita da 

mesma (3).   

 A implementação de um projecto é um processo complexo e muitas vezes 

lento (21). Algumas intervenções para melhorar o consumo alimentar de alunos do 

2º ciclo tiveram um sucesso limitado (43, 44). Uma intervenção de dois anos que 

promoveu alimentos baixos em gorduras nos bufetes escolares e nos almoços 

vindos de casa não foi bem sucedida (43, 44). Outra intervenção com a mesma 

duração que incluiu uma componente da sala de aula com o acompanhamento de 

orientadores, actividades com os pais e mudanças no ambiente também provou 

pouca mudança nos hábitos alimentares dos participantes (44). No entanto, Cullen 

et al atestaram que mudanças no bufete escolar podem ser implementadas com 
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sucesso durante um período de 6 semanas, e serem aceites por alunos do 2ºciclo 

(44). Segundo a American Dietetic Association (45), até 2006 nenhum estudo tinha 

sido desenvolvido apontando especificamente a duração da intervenção como um 

efeito no estudo, não se podendo tirar qualquer conclusão acerca do tempo que a 

intervenção deve durar para que seja eficaz. 

Assim, este Projecto de estágio, que teve a duração de 16 semanas, 

consistiu em alterar o ambiente alimentar da EBICM e aumentar os 

conhecimentos da comunidade escolar, com o objectivo primordial de melhorar os 

hábitos alimentares e prevenir a obesidade na classe estudantil. As actividades 

planeadas para concretização do Projecto consistiram na alteração da oferta 

alimentar do bar, melhoria das ementas do refeitório, sessões de educação 

alimentar a alunos, pais/encarregados de educação e funcionários da Escola, 

acções de formação aos manipuladores de alimentos e auxiliares de acção 

educativa na área da alimentação, nutrição e da higiene e segurança alimentar, 

parcerias com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, Serviços de Desportos de 

São Miguel e Associações de Produtores de Hortofrutícolas, visitas de estudo à 

Praça Municipal, Piscinas dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e/ou 

Clube Naval de Ponta Delgada, gincana no Jardim Municipal, distribuição gratuita 

de fruta uma vez por semana e elaboração de folhetos informativos para os pais. 

Nem todas as actividades foram possíveis de se concretizar por várias 

razões, incluindo o curto tempo de intervenção. Especificamente, as sessões de 

educação alimentar aos funcionários da escola, as acções de formação aos 

manipuladores de alimentos e auxiliares de acção educativa na área da 

alimentação, nutrição e da higiene e segurança alimentar, a realização de 

parcerias com a Câmara Municipal de Ponta Delgada e Serviços de Desportos de 
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São Miguel e, consequentemente, a realização de visitas de estudo e gincanas. 

Também a promoção do consumo de fruta com a distribuição gratuita uma vez 

por semana não foi conseguida, devido a não ter sido possível estabelecer 

parceria com a Associação de Produtores de Hortofrutícolas. Por fim, foi avaliado 

o Projecto comparando hábitos alimentares e conhecimentos de alunos de duas 

escolas diferentes, uma com intervenção e outra sem. 

Tal como os outros autores (3, 35, 36, 38-40, 42) também neste Projecto foram 

encontrados melhores resultados nos alunos pertencentes à escola de 

intervenção que relatam uma frequência significativamente menor de batatas 

fritas, cereais de pequeno-almoço e café, havendo também uma tendência para a 

menor frequência no consumo de chocolates, refrigerantes, bolachas e biscoitos 

doces, produtos de pastelaria, sobremesas doces e guloseimas. A quantidade de 

água ingerida é também significativamente superior na escola de intervenção, 

havendo mais de metade dos alunos (58,3%) a consumir mais de 1L por dia. No 

que se refere aos alimentos levados de casa para o lanche na escola, os alunos 

da escola onde decorreu a nossa intervenção tendem a um consumo maior de 

leite e menor de refrigerantes em relação aos alunos da escola controlo. 

Quanto ao número de refeições efectuadas, são os alunos da escola de 

intervenção que fazem mais refeições por dia (79%, sendo que 47,4% faz 5 e 

31,6% faz 6 refeições por dia), verificando – se que há uma percentagem 

significativamente maior de alunos nesta escola a fazerem o meio da manhã, 

assim como também uma tendência para a maior realização do pequeno-almoço, 

meio da tarde e ceia. Apesar de sem significado estatístico, é de se salientar que 

na escola de intervenção todos os alunos efectuaram a refeição do almoço, não 

acontecendo o mesmo na escola controlo. 
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No geral, os alunos da escola de intervenção demonstram ter uma maior 

noção acerca do que é uma alimentação saudável, uma vez que as suas 

respostas maioritariamente coincidiram com a mensagem transmitida pela Nova 

Roda dos Alimentos: “Alimentação equilibrada” e “Alimentação variada”. 

Reforça-se assim que a Escola é um local privilegiado e eficaz de 

Educação Alimentar. O reconhecimento pela Escola do seu papel na Educação 

Alimentar / Promoção da Saúde e o seu empenho ao comprometer-se em fazê-la 

parte integrante e concordante de todo o seu programa de educação, demonstra 

aos seus alunos e parceiros o seu interesse, levando a uma melhoria do estado 

de saúde da população estudantil.  

Uma equipa que passa mensagens fortes e consistentes e modela as 

escolhas alimentares saudáveis como parte de um programa de saúde escolar 

coordenado aumenta a eficácia da educação alimentar em meio escolar. Os 

estudantes que recebem mensagens coerentes através de múltiplos meios (casa, 

escola, comunidade e comunicação social) e fontes (pais, pares, professores, 

profissionais de saúde e comunicação social) têm maior probabilidade de adoptar 

comportamentos saudáveis (22). 

O papel do nutricionista é despertar para o reconhecimento dos benefícios 

da nutrição na saúde da criança, desempenho académico e prontidão para 

aprender. Os nutricionistas são justificáveis e deveriam ser responsáveis pela 

integridade nutricional nas escolas e pela implementação de padrões de 

educação alimentar. São indispensáveis na prevenção da obesidade e promoção 

de hábitos alimentares saudáveis, facultando a chefia para o desenvolvimento de 

politicas, programas e serviços que integram a nutrição no ambiente educacional 
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como um componente de um programa de saúde escolar compreensivo e 

coordenado (22). 
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 Lista de géneros alimentícios disponíveis no bar antes da intervenção 
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• Sopa de legumes 

• Mini pratos 

• Rissóis (carne, bacalhau e camarão) 

• Pastéis de bacalhau 

• Croquetes de carne 

• Tartes salgadas individuais 

• Folhados (carne, salsicha, galinha) 

• Croissants não folhados de fiambre, paio, salpicão 

• Pães-de-leite com queijo e alface 

• Pães-de-leite de fiambre, paio, salpicão com alface 

• Pães-de-leite misto com alface 

• Papo-seco de mistura com queijo e alface 

• Papo-seco de mistura com fiambre e alface 

• Papo-seco de mistura misto com alface 

• Sandes de marmelada, geleia e compotas de baixo teor de açúcar 

• Mini-pães de cacete (de mistura, de centeio e de sêmea) de carne de 

galinha, peru, vaca, porco, atum, com rodelas de tomate e/ou alface e/ou cenoura 

ralada, milho, cogumelos 

• Mini-pães de centeio/integral com queijo fresco e alface 

• Saladas mistas, cruas ou cozidas, de vegetais 

• Torrada 

• Tostas (mistas, queijo ou fiambre) 

• Queques integrais 

• Pastelaria diversa, sem cremes e recheios 
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• Bolos diversos (fatia) 

• Bolos diversos sem açúcar 

• Chocolates de leite sem creme 

• Chá de ervas (tília, cidreira, camomila) 

• Águas com e sem gás 

• Batidos de leite e fruta, sem adição de açúcar 

• Sumos naturais ou industriais 100% sumo, sem adição de açúcar 

• Sumos de polpa de fruta congelada 

• Néctares 

• Iogurtes naturais (meio gordo) 

• Iogurtes com aromas (meio gordo) 

• Iogurtes com pedaços (meio gordo) 

• Iogurtes líquidos (meio gordo) 

• Galão 

• Meia de leite aromatizada 

• Copo de leite aromatizada (canela, cacau, sem adição de açúcar) 

• Copo de leite simples 

• Pizza (fatia) queijo com: fiambre/ alho francês/ cogumelos/ galinha/ ananás 

• Hambúrguer 

• Bifanas 

• Fruta da época 

• Gelatina 

• Barritas de cereais 

• Bolachas/ biscoitos individuais (bolacha Maria, biscoitos de milho, de aveia) 
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• Barritas de sésamo e passas 

• Snack de avelã/amêndoa 
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Após a análise dos géneros alimentícios disponíveis no bar, sugerem-se as 

seguintes alterações, com vista a uma oferta alimentar mais saudável. 

Dadas as suas características que se forem consumidas exageradamente, 

podem contribuir, gradualmente, para o excesso de peso e posterior obesidade, 

deve-se reduzir a disponibilidade de: 

• Bolachas/ biscoitos individuais (bolacha Maria, Biscoitos de milho, de 

aveia); 

• Barritas de cereais; 

• Bolos diversos “à fatia”, preferindo aqueles sem adição de gordura e com 

baixo teor de açucares e com adição de leite, iogurte, fruta, especiarias entre 

outros ingredientes (ex: bolo de iogurte, de ananás, de laranja, de maçã, de tutti-

fruti, de canela, e se possível confeccionados na escola); 

• Pastelaria diversa com ou sem cremes (inclui-se bolo de arroz, croissant 

não folhado, queque, entre outros…); 

• Sandes de marmelada, geleia e compotas; 

• Chocolates sem creme, e em embalagens com um máximo de 50g; 

 

Por não apresentarem nenhuma característica nutricional relevante que 

explique a sua presença na alimentação dos jovens, é necessário não 

disponibilizar: 

• Rissóis (carne, bacalhau e camarão); 

• Pasteis de bacalhau; 

• Croquetes de carne; 

• Folhados (carne, salsicha, galinha); 

• Paio e salpicão; 
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• Pizzas, hambúrgueres; 

• Chocolates em embalagens superiores a 50g.  
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Divulgação da alteração dos géneros alimentícios disponíveis no bar da 

EBICM na 1ª página de Jornal 
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Diapositivos da Sessão de Educação Alimentar aos alunos 
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Diapositivos da Sessão de Educação Alimentar aos pais 
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Caro Encarregado de Educação, 

Na Escola Básica Canto da Maia, frequentada pelo seu educando, vão ser 

aplicados questionários aos alunos para avaliação dos hábitos alimentares dos 

alunos face à alteração da oferta alimentar no bar escolar. Estes questionários, 

bem como os dados deles provenientes, serão utilizados numa tese de 

licenciatura.  

Assim, venho por este meio pedir a sua autorização para que o seu educando 

participe nesta actividade. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Sara Dias Gaipo (Estagiária de Nutrição) 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do educando (indicar ano, número e turma) 
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Caro aluno, 

Estás convidado a participar num questionário, para uma tese de licenciatura, sobre 

conhecimentos e hábitos alimentares dos jovens. 

Peço a tua participação. Este inquérito é anónimo e confidencial. 

Responde a este inquérito com o máximo de sinceridade possível e entrega-o ao teu 

professor. 

 

Inquirido nº     

I Dados pessoais 

1. Data de nascimento (ano/mês/dia) _______/___/___ 

2. Sexo: masculino ___       feminino ___ 

3. Nome da escola em que estudas _______________________________________ 

4. Ano de escolaridade: 5º ___          6º ___ 

5. Com quem vives? 

 

Grau de parentesco Idade Profissão Grau de escolaridade 

Exemplo: pai 41 carpinteiro 4ª classe 

    

    

    

    

    

 

II Dados antropométricos 

1. Peso _____ kg 

2. Altura _____ m 

 

 

III Questionário de Frequência Alimentar 

Pensa no modo como te alimentaste na última semana e indica, assinalando com uma 

cruz (x), com que frequência (nº de vezes) ingeriste os seguintes alimentos e bebidas.  
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Alimentos / Bebidas Por dia Por semana Nunca 

 5 ou mais x 2 – 4 x 1x 5–6 x 2-4 x 1 x  

Leite         

Café         

Chocolates        

Fruta        

Sopa de legumes e hortaliças        

Refrigerantes (coca-cola, ice tea, micmac, …)        

Batatas fritas        

Pão         

Produtos hortícolas no prato ou em saladas 

(cenoura, tomate, feijão verde, …) 

       

Bolachas/Biscoitos doces        

Refeições de fast-food (hambúrguer, pizza, 

cachorro – quente, …) 

       

Cereais de pequeno-almoço açucarados 

(chocapic, estrelitas, …) 

       

Produtos de pastelaria (croissant, bola de 

Berlim, nata, pique, canela, bollycao,…) 

       

Salgados (rissol, empada, folhado, pastel de 

bacalhau, …) 

       

Enchidos e fumados (chouriços, fiambre, 

presunto, …) 

       

Sobremesas doces (mousse de chocolate, 

gelatina, bolos, …) 

       

Bebidas alcoólicas        

Iogurte sólido/líquido        

Rebuçados, gomas e afins        
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IV Estilo de vida 

1. Costumas trazer lanche de casa?      Sim ____               Não ____ 

1.1. Se sim, o quê? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Costumas almoçar/lanchar fora da escola?    Sim ____               Não ____ 

2.1. Se sim, onde? _____________________________________________ 

2.2. Se sim, o que costumas comer e/ou beber? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Costumas beber água ao longo do dia? Que quantidade (indica a quantidade em nº de 

copos, ou garrafas pequenas ou litros)? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Habitualmente, quantas refeições fazes por dia? ________________ 

 4.1. Quais? 

  Pequeno-almoço  _____ 

  Meio da manhã     _____ 

  Almoço  _____ 

  Meio da Tarde _____ 

  Jantar   _____ 

  Ceia   _____ 

  Outra (s)  _____     Qual (is)? __________________ 

 

 

V Conhecimentos sobre alimentação saudável 

1. Na tua opinião, consideras que a tua alimentação é saudável? 

Sim ____   Não ____ 

 

2. Já alguma vez tiveste informação na escola, este ano lectivo, sobre alimentação 

saudável? 

Sim ____   Não ____ 

2.1. Se sim, de que tipo? 

Poster/Cartaz     ____ 

Panfleto     ____ 

Filme      ____ 
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Palestras/Sessões de educação alimentar ____ 

Aulas       ____ 

Outra (s)      ____ Qual (is)?________ 

 

3. Os teus pais falam contigo sobre a tua alimentação? 

Muitas vezes ___      Algumas vezes ___  Poucas vezes ___   Raramente/Nunca ___ 

 

4. O que consideras que é uma alimentação saudável? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. O que consideras que não é uma alimentação saudável? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

VI Opinião sobre o serviço de alimentação 

Dá a tua opinião sobre o bar da escola. 

1. Habitualmente compras alimentos no bar da escola?   Sim ___ Não ___ 

1.1. Se sim, como classificas o bar quanto à: (por favor, coloca apenas um x em 

cada linha) 

 
Muito 

boa 
Boa Razoável Má 

Muito 

má 

Variedade 

dos alimentos/bebidas disponíveis 
� � � � � 

Qualidade 

(sabor, odor,…) dos 

alimentos/bebidas disponíveis 

� � � � � 

Quantidade 

dos alimentos 
� � � � � 

Apresentação (aspecto) 

dos alimentos/bebidas disponíveis 
� � � � � 

Higiene/limpeza � � � � � 
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1.2. Outras observações que queiras fazer em relação ao bar: 

_____________________________________________________________________ 

 

VII Obstáculos ao consumo de determinados alimentos 

1. Se, habitualmente, comes menos de 2 peças de fruta por dia, indica com um x, 

porquê: 

Não tenho em casa  ____ 

Não gosto   ____ 

Não me apetece  ____ 

É preciso descascar  ____ 

Outro (s)   ____  Qual (is)?_____________ 

 

2. Se, habitualmente, não tomas pequeno-almoço, indica com um x porquê: 

Não tenho tempo   ____ 

Não tenho fome   ____ 

De manhã não consigo comer ____ 

Outro (s)    ____ Qual (is)?_____________ 

 


