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Este resumo refere-se ao trabalho desenvolvido ao longo da disciplina de estágio, em uma 

escola da rede municipal de ensino de Goiânia – em uma turma de 2ºano do Ensino 

Fundamental da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Trata-se dos resultados e reflexões 

acerca do projeto de ensino desenvolvido com a turma, cujo tema foi alimentação saudável. O 

objetivo do projeto desenvolvido foi trabalhar com os alunos a compreensão de uma 

alimentação saudável, de que é preciso um corpo humano bem nutrido (bem alimentado) para 

uma vida plena e equilibrada. No desenvolvimento do trabalho nós identificamos os tipos de 

alimentos, as vitaminas, os processos de conservação e as dificuldades de se alimentar bem 

hoje em dia. O projeto foi realizado a partir da organização de 7 (sete) aulas/regências com os 

seguintes temas: alimentos, classificação, origem, vitaminas, alimentação saudável, atividade 

física, conservação, higiene, obesidade e alimentação saudável na contemporaneidade. Foram 

realizadas aulas expositivas e dialogadas, utilizando recursos como: quadro giz, data show, 

folhas, etc. Acreditamos que os alunos alcançaram os objetivos esperados, pois as atividades 

foram bem recebidas com envolvimento e compromisso. As conversas e rememorações feitas 

com eles (os alunos) foram de grande importância não só para eles, mas também para que nós 

pudéssemos avaliá-los, observá-los e ajudá-los nas dúvidas e compreensão do conteúdo. Os 

conteúdos abordados em nossas regências foram importantes, pois, segundo os alunos a 

mudança de postura em relação à sua dieta diária, evitando gorduras, refrigerantes, etc. era 

extremamente necessária. Isso mostra que as aulas foram um importante componente para a 

reeducação alimentar e mudanças de hábitos. Enfim, chegamos ao conceito de que uma 

alimentação saudável tem grande importância na vida dos sujeitos, pelo fato de estar 

relacionada à saúde. Por isso, o projeto levou a aprendizagem do conhecimento que os alunos 

obtiveram relacionado à alimentação, para que todos tenham uma vida mais saudável e 

também para que todos possam entender como é importante estudar sobre essa temática na 

atualidade. Esta proposta pretendeu articular saberes prévios dos estudantes aliados aos 

saberes que a Ciência apresenta com fins a uma qualidade de vida melhor tanto a nível 

individual como coletiva, numa integração inter e multi- disciplinar que promoveu a 

compreensão de uma alimentação equilibrada como fontes de reserva às necessidades diárias 

do organismo humano.  
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