
APÊNDICE 2 – Guião de Sessão 2 (S2) com membros do Departamento de 

Educação da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

 

OBJETIVOS: 

- Caracterizar população em estudo no que respeita aos seus níveis de obesidade e aos hábitos 

alimentares e físicos; 

- Perceber que programas estão a ser implementados e resultados obtidos; 

- Definir um plano alimentar adequado a crianças entre os 6 e 10 anos para que possa ser 

integrado no jogo a desenvolver; 

- Destacar alimentos bons e maus na alimentação das crianças tendo em conta as suas 

necessidades; 

 

ENTREVISTA: 

1. Percebendo que o universo de crianças das quais a CMOA gere as refeições, abrange o 

ensino pré-escolar e o 1º ciclo, poderá detalhar a dimensão de cada uma dessas populações 

(n.º crianças dos JI e n.º crianças do 1º ciclo)? 

1.1. Tendo por base que a população-alvo do projeto que estou a desenvolver são 

crianças entre os 6 e os 10 anos, que integram assim o 1º ciclo, qual a dimensão 

percentual aproximada dessa população que se caracteriza por pertencer a um 

contexto mais rural e a um mais urbano? 

1.2. Numa das nossas interações comentou que existem diferenças significativas nos 

hábitos alimentares entre as crianças desses diferentes contextos.  Quais as 

principais diferenças detetadas? 

1.3. Qual a variação aproximada do excesso de peso neste público-alvo? 

 

2. A CMOA tem demonstrado uma preocupação crescente com os hábitos alimentares das 

crianças. Esta é também uma preocupação do governo relativamente à população em geral, 

mas em particular com as crianças no que respeita ao excesso de peso e obesidade. Tem 

conhecimento de estudos que estejam a ser feitos em Portugal no âmbito da população 

infantil e alimentação? 

2.1. Referiu-me que a CMOA tem vindo a desenvolver alguns programas e projetos na 

área da reeducação alimentar infantil, pode falar-me um pouco desses projetos? 

2.2. Quais as principais dificuldades que tem vindo a encontrar na execução desses 

programas e projetos? 

2.3. Têm vindo a verificar melhorias significativas no comportamento e hábitos das 

crianças? Quais? 



2.4. Tem conhecimentos de outros municípios que estejam a desenvolver trabalhos 

idênticos? 

 

3. Percebe-se então que a CMOA tem padrões alimentares definidos adequadamente para as 

necessidades das crianças nesta faixa etária, os quais adaptam aos diferentes hábitos que 

têm vindo a ser detetados na alimentação das crianças. Na sua opinião, qual é então o plano 

geral ideal de alimentação (por tipos de alimentos) para estas crianças no dia-a-dia? 

3.1. Pode sugerir-me uma lista de alimentos que integrem esse plano? 

3.2. Quais os alimentos a privilegiar e os alimentos a reduzir no jogo a desenvolver? 

3.3. Qual o gasto calórico normal médio de uma criança nesta faixa etária? 

 

4. No que respeita a jogos relacionados com a alimentação, o que diz a sua experiência em 

termos motivacionais das crianças? 

4.1. Quais os fatores/características de jogos que envolvem mais as crianças na mudança 

de comportamento? 

4.2. Os possíveis personagens/avatares influenciam esse envolvimento?  

4.3. Que tipo de narrativa pensa que poderá fazer a criança agarrar-se a um jogo de 

contexto alimentar? 

 


