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Resumo 
 

 

A alimentação é um factor importante a considerar no desenvolvimento integral 
e harmonioso dos adolescentes, e como tal tem repercussão no seu estado de 
saúde e no seu rendimento escolar. 
 
O objectivo deste estudo é avaliar o impacte de um plano de intervenção 
curricular, no âmbito de educação alimentar, no padrão alimentar qualitativo 
das refeições, em dois grupos de alunos, o grupo controlo e o experimental. 
 
A metodologia utilizada foi o método quasi-experimental. Um questionário 
alimentar às 24 horas anteriores foi aplicado a dois grupos de alunos, o grupo 
experimental e o grupo controlo, para avaliar o consumo alimentar qualitativo 
nas 24 horas anteriores (recolha da dieta de vinte e quatro horas), num 
momento inicial e final. Com base nos dados obtidos no momento inicial, por 
meio do questionário, numa gestão flexível e contextualizada do currículo 
nacional, adaptado às necessidades e interesses dos alunos, foi concebido um 
plano de intervenção curricular em educação alimentar. 
 
O questionário foi aplicado aos grupos de alunos, antes e depois da 
implementação do plano de intervenção em educação alimentar ao grupo 
experimental, com o objectivo de verificar, através da utilização de testes 
estatísticos de inferência, se aquele plano causa diferenças no padrão 
qualitativo alimentar. 
 
Os dados recolhidos indicam que, nos alunos do grupo experimental, o padrão 
alimentar qualitativo do almoço é mais elevado após a implementação do 
plano de intervenção curricular de educação alimentar.  
Assim, os resultados deste estudo sugerem que o plano de intervenção 
curricular de educação alimentar teve impacto no padrão alimentar qualitativo 
do almoço. 
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Abstract 

 

A healthy diet is an important factor when considering the full development and 
well being of teenagers because of its repercussion on their health and school 
achievements. 
 
The main aim of the present study is to evaluate the impact of a nutritional 
education program on the qualitative eating patterns considering two groups of 
students, experimental and control. 
 
The methodology used was the method quasi-experimental. A questionnaire 
was given to the two groups, the experimental and the control one, to evaluate 
the food taken during the previous 24 hours. One questionnaire was answered
in the beginning and another at the final moment. Based on the data gathered
through the initial questionnaire and the flexible management of the curriculum 
as well as having in mind the needs and interests of the students, it was 
possible to develop a suitable nutritional education program. 
 
The questionnaire was given to the two groups of students, before and after the 
implementation of a nutritional education program. In the experimental group,
there was the purpose of verifying, using tests of inferential statistics, if there
were differences in the qualitative eating patterns before and after the 
implementation of that program. 
 
The data gathered revealed, in the students of the experimental group that the 
eating patterns of lunch were better after, than before the implementation of the 
nutritional education program. 
Thus the results of this study suggest that the nutritional education program 
had impact on the qualitative eating patterns at lunch time.   
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO  

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

Na história da carreira docente pode ser traçado um longo percurso em que o 

desenvolvimento curricular, assente em conteúdos programáticos bem definidos, 

com uma aparente sequencialidade, estabelecia uma linha orientadora algo 

padronizada. No entanto o documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais” (DEB, 2001a) veio desafiar os professores a ajustar 

“as suas lógicas a uma forma de trabalhar com o currículo de natureza bem 

diferente, que permita […] fazer o seu trabalho com maior satisfação e eficácia” 

(Roldão, 2003a, pp.10,11).  

Desta forma programas de intervenção, no âmbito da educação para a saúde, 

que envolvam a concepção, implementação e avaliação, com base no diagnóstico 

prévio efectuado à população escolar objecto de intervenção, integram-se nas 

sugestões do documento orientador acerca das competências essenciais a 

desenvolver no ensino básico. Este tipo de intervenções curriculares possibilitam 

interpretar e concretizar as orientações curriculares, emanadas pelos decisores 

políticos, à luz do contexto escolar diagnosticado e do quadro sócio-cultural da 

comunidade envolvente. No entanto, é ao nível do conselho de turma e do 

departamento curricular que um projecto curricular desta natureza é planificado e 

gerido de modo flexível, de acordo com as necessidades diagnosticadas. 

Na base da concepção do documento que regulamenta a Proposta de 

Reorganização Curricular do Ensino Básico (D. L. 6/2001) estão princípios que 

sustentam as orientações emanadas pelo Ministério da Educação. Estes 

princípios têm uma clara influência na determinação do currículo nacional do 

ensino básico, na estrutura de experiências de ensino e aprendizagem e na 

concepção de intervenções curriculares nas mais diversificadas áreas. 

No contexto da reorganização curricular os princípios que devem nortear a 

operacionalização de intervenções curriculares, no âmbito da educação para a 

saúde, são o da diferenciação pedagógica, adequação e flexibilização 

subjacentes na reorganização curricular do ensino básico. O primeiro princípio 
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enunciado, considerado princípio estruturante, aponta para a necessidade de 

conceber e implementar projectos curriculares adequados à multiplicidade de 

contextos e à diversidade dos alunos. O princípio da adequação sugere que as 

intervenções curriculares têm de se adequar aos destinatários relativamente às 

suas necessidades, potencialidades e singularidades. Na acepção deste princípio, 

as intervenções curriculares devem possibilitar adaptações diversificadas aos 

contextos e aos alunos e adequação às concepções prévias dos alunos, numa 

perspectiva de experiências educativas abertas. Finalmente, o princípio da 

flexibilidade sugere que a uniformidade não responde de modo adequado à 

diversidade social e cultural. Assim, é essencial flexibilizar, ao nível das 

experiências educativas integradas nas intervenções curriculares, e ao nível dos 

recursos a utilizar, visando a sua adequação às diversas situações e aos distintos 

contextos (DEB, 2001b; D. L. 6/2001). 

No contexto da revisão curricular, este estudo visa conhecer o impacte da 

implementação, inovadora e contextualizada, de uma intervenção curricular, fiel 

aos princípios enunciados, na comunidade escolar a frequentar o sétimo ano de 

escolaridade numa escola do centro do país. Esta intervenção curricular é 

preconizada no âmbito C T S – Ciência, Tecnologia e Sociedade ou CTSA – 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. O desenvolvimento deste trabalho 

envolve as seguintes etapas:   

Etapa 1 – Recolher dados pela aplicação do inquérito por questionário aos alunos 

do sétimo ano (grupo experimental e controlo), para obter informações relativas à 

avaliação qualitativa do consumo alimentar dos alunos num momento inicial, 

definido como anterior à implementação de uma intervenção curricular na área da 

educação alimentar; 

Etapa 2 – Planificação do plano de intervenção curricular no âmbito de educação 

alimentar a implementar apenas numa turma do sétimo ano (grupo experimental); 

Etapa 3 – Implementação do plano de intervenção curricular no âmbito de 

educação alimentar apenas no grupo experimental; 

Etapa 4 – Recolha de dados pela administração do inquérito por questionário, ao 

grupo experimental e controlo, para obter informações relativas à avaliação 

qualitativa do consumo alimentar dos alunos num momento final, definido como 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO I 
 

 5 

posterior à implementação de uma intervenção curricular na área da educação 

alimentar no grupo experimental. 

Resumindo, este estudo implica primariamente uma avaliação qualitativa do 

consumo alimentar da comunidade escolar a frequentar o sétimo ano de 

escolaridade numa escola, num momento inicial e final. Este diagnóstico prévio 

serve de base à concepção de um plano de intervenção curricular em educação 

alimentar diferenciada, flexibilizada e adequada às necessidades detectadas e 

diagnosticadas naquele contexto específico. A implementação do plano de 

intervenção curricular, no grupo experimental, permite avaliar o impacte dessa 

intervenção no âmbito de educação alimentar. 

Uma das etapas basilares da construção de qualquer projecto de investigação é a 

definição do quadro conceptual que fundamenta a problemática em estudo. 

Consideramos que a sustentação conceptual deste projecto abrange diferentes 

dimensões. Assim, como este projecto envolve o diagnóstico relativo à avaliação 

qualitativa do consumo alimentar, a concepção e a implementação de uma 

intervenção curricular no âmbito de educação alimentar, a fundamentação teórica 

deve abranger áreas tão diversificadas como a educação, a educação em ciência, 

o currículo e a sua gestão flexível, a saúde e educação para a saúde. Estes 

temas vão ser desenvolvidas no capítulo relativo à revisão bibliográfica (capítulo 

II). 

A abordagem e o desenvolvimento teórico do tema relativo à caracterização da 

alimentação, da alimentação saudável e equilibrada, são redigidos, por 

conveniência, num capítulo à parte (capítulo III), visto que permitiram uma 

documentação conceptual necessária à concretização de um projecto desta 

natureza e neste âmbito. 

Atendendo a que o projecto envolve também a implementação de uma 

intervenção na área da educação alimentar, enquanto instrumento privilegiado de 

gestão curricular, a investigação teórica deve abarcar ainda áreas como a gestão 

flexível do currículo e o ensino das ciências numa abordagem CTS. Além disso, a 

instrumentalização deste trabalho está inserida na área da educação para a 

saúde e promoção da saúde, mais particularmente no âmbito da alimentação 

saudável e equilibrada. 
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Assim, a operacionalização de um projecto de educação para a saúde, que 

envolve a organização, concepção e implementação de uma intervenção 

curricular na área da alimentação saudável, com base no diagnóstico efectuado a 

alunos concretos e assente num quadro curricular consistente, está 

fundamentada na linha de pensamento, nas assunções e nos princípios 

subjacentes ao documento que redige a Reorganização Curricular do Ensino 

Básico (D. L. 6/2001). Os princípios implicados, que importa salientar, conforme 

anteriormente referidos, são a diversidade, a adequação e a flexibilidade e as 

assunções que importa realçar, são a literacia científica e a perspectiva CTS.  

Este diploma, no artigo 1º, considera o “currículo nacional como um conjunto de 

aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino 

básico, de acordo com os objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema 

Educativo (LBSE) para este nível de ensino” (D. L. 6/2001). Ainda refere que o 

próprio conceito de currículo integra a noção da procura de respostas adequadas 

às necessidades e características de cada aluno, grupo de alunos, escola ou 

região, com a finalidade de promover a sua literacia científica. Em conformidade 

com Cachapuz et al. (2002, pp.44, 45) ser cientificamente literados envolve ter 

“atitudes, valores e novas competências […] capazes de ajudar a formular […] 

juízos mais informados sobre o mérito de determinadas matérias e situações com 

implicações pessoais”. Este conceito aponta para a noção ampla de competência 

veiculada no “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” 

ao referir que “integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode ser 

entendida como saber em acção ou em uso”, o que se traduz pela positiva, num 

“promover o desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam 

a utilização dos conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos 

familiares ao aluno” (DEB, 2001a, p.9). Cachapuz et al. (2002, p.46) refere que 

devem ser implementados projectos curriculares inovadores contextualizados, 

numa exploração dos saberes do dia a dia, como ponto de partida para os 

saberes científicos, para que o desenvolvimento curricular e a sua gestão, no 

ensino das ciências, sejam mais motivadores para os alunos. Ainda é de referir 

que quando, face a um diagnóstico efectuado a uma determinada população 

escolar, se define uma intervenção curricular com a participação de “professores 
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concretos, trabalhando profissionalmente para uma determinada comunidade com 

o seu conjunto concreto de alunos” (Roldão, 1999a, pp.25, 26) implica o 

desenvolvimento do currículo, numa gestão flexível das orientações emanadas do 

poder central político. Estes pontos de vista são consentâneos com aqueles 

inerentes à implementação de um projecto curricular em educação alimentar, 

preconizado com base no diagnóstico, relativo à avaliação qualitativa do consumo 

alimentar, efectuado à população alvo.  

Na perspectiva CTS, num âmbito generalizado, a acepção de que a Ciência, em 

conjunto com a Tecnologia, causou mutabilidade não apenas no mundo que 

habitamos mas também a maneira como meditamos sobre nós enquanto 

indivíduos e como nos relacionamos com os outros (Galvão & Freire, 2004). Esta 

perspectiva de ensino está implícita em programas curriculares que envolvem a 

organização de experiências que propiciem actividades de ensino e 

aprendizagem centradas em contextos reais, com significado para os alunos e 

facilitem o desenvolvimento de competências de natureza conceptual, 

procedimental e atitudinal. No documento Ciências Físicas e Naturais – 

Orientações Curriculares para o terceiro ciclo do Ensino Básico (DEB, 2001b) e 

Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais (DEB, 2001a) 

salientam-se competências, nos diversos níveis, que se enquadram no âmbito da 

implementação de intervenções curriculares na área da alimentação saudável. 

Nestes diplomas é referido que a nível conceptual as competências visam o 

conhecimento de factos, hipóteses e princípios, teorias, bem como terminologias 

e convenções científicas e inclui também, a compreensão de conceitos, na 

medida que se relacionam entre si e permitem interpretar e explicar situações ou 

informações em formatos diversos; a nível procedimental as competências estão 

relacionadas com a própria natureza do trabalho científico, como por exemplo a 

observação e descrição de fenómenos, a obtenção e interpretação de dados, o 

conhecimento de técnicas de trabalho, a manipulação de dispositivos, bem como 

as competências que permitem a planificação, execução e avaliação de desenhos 

investigativos; a nível atitudinal as competências visam o desenvolvimento de 

atitudes, pelos alunos, face aos conhecimentos e aos trabalhos científicos (rigor, 
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curiosidade, objectividade, perseverança…) e às implicações que daí decorrem 

para a forma como perspectivam a sua própria vida e a de outros.  

Segundo dados relativamente recentes, retirados de estudos internacionais e 

coordenados pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), sugerem que a 

geração de jovens e adolescentes tendem a adoptar hábitos alimentares pouco 

saudáveis, associados a uma cultura sedentária, conducentes a problemas de 

saúde a longo prazo. Assim, a OMS propôs a implementação de diversas 

estratégias, aprovadas em assembleia-geral, que incluem programas de literacia 

e educação nacionais no âmbito da alimentação (OMS, 2004). 

No que concerne à alimentação equilibrada e saudável estudos recentes 

revelaram a importância do padrão alimentar mediterrâneo (Peres, 1995a, 1995c; 

Saldanha, 1995; Martins et al., 2002) conforme com a nova Roda de Alimentos 

(Franchini et al., 2004). 

Ainda é de salientar que, durante a adolescência, são diversos os factores que 

contribuem para a adopção de hábitos alimentares saudáveis. Um, entre esses 

diversos factores, que contribui para fomentar o desenvolvimento desses hábitos 

é a escola. Este objectivo proponente para a escola é bastante ambicioso, porém 

a escola apenas responderá de modo positivo e com sucesso se, num 

enquadramento mais alargado desta questão, o apoio abranger todo o sistema 

educativo, no qual, o Ministério da Educação desempenha um papel relevante.   

Além disso, é necessário que o desenvolvimento curricular preconize, segundo o 

documento que regulamenta a Reorganização do Currículo do Ensino Básico, 

uma abordagem holística (D. L. 6/2001), em detrimento de uma visão parcelar 

desajustada da concepção de aluno, enquanto sujeito, com o seu lado físico, 

emocional, social, aspectos integrantes e integradores do sujeito enquanto ser 

humano. 

 

1.2. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 
Numa época de revisão curricular a vários níveis, iniciada no ensino básico e 

finalmente alargada ao ensino secundário, nomeadamente ao nível de novos 

princípios orientadores curriculares, sensibilizar de modo intrínseco os docentes, 

numa tentativa para incentivar à integração dessas inovações, tem como objectivo 
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promover uma implementação dessas propostas nas suas práticas curriculares. A 

reorganização curricular no ensino básico surge com um novo formato 

programático e curricular instituído, algo inovador, e que envolve uma progressiva 

e lenta implementação nas práticas curriculares dos docentes. Esta foi uma razão 

pela qual optamos por efectuar um estudo neste âmbito e segundo a inovadora 

orientação CTS. Se, por um lado, este estudo visa enriquecer o património 

profissional pessoal, enquanto professora de ciências, na experimentação 

validada de um percurso investigativo de orientação CTS e apelar para o senso 

de sensibilidade pessoal e profissional a esta reorganização, por outro, poderá vir 

a ser, enquanto trabalho validado no ensino das ciências, numa direcção CTS, 

enriquecedor do ponto de vista da docência e inovador numa perspectiva do 

ensino das ciências. 

Assim, para além da sua importância no que diz respeito à integração deste 

estudo na filosofia subjacente à reorganização curricular do ensino básico, este 

estudo tem uma temática própria a partir do qual se desenvolve, nomeadamente a 

alimentação saudável e uma população alvo, os jovens e adolescentes. 

Seguidamente salientamos a importância de integrar estes temas na população 

escolar em questão. 

Os pressupostos seguintes salientam a importância do desenvolvimento de um 

plano de intervenção curricular, na área da saúde, no âmbito da educação e 

promoção da saúde e nas fases iniciais da vida.  

Um dos pressupostos assenta na ideia de que a “alimentação saudável constitui 

um factor fundamental para o desenvolvimento integral e harmonioso de todos os 

indivíduos, nomeadamente as crianças” (Figueiredo et al., 1994, p.19).  

Outro pressuposto, também relacionado com o anterior, diz respeito ao objectivo 

enunciado para promover uma alimentação saudável durante infância: o de 

possibilitar o crescimento máximo admitido pelas características genéticas, 

aumentar a capacidade da resposta imune, reduzindo a susceptibilidade às 

doenças, beneficiar a capacidade mental, melhorar as aptidões escolares e a 

diferenciação profissional, além de atrasar ou mesmo impedir o aparecimento de 

doenças metabólicas, degenerativas e outras (Peres, 1991). 
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Ainda é de referir o pressuposto de que hábitos, práticas, atitudes e 

comportamentos alimentares que são adquiridos, sobretudo durante a infância, 

tendem a manter-se durante toda a vida (Peres, 1998). Assim a adopção de 

comportamentos alimentares saudáveis, desde bem cedo na vida, reflectirá-se-á 

favoravelmente na qualidade de vida a longo prazo e também contribuirá para o 

sucesso escolar.  

É de expor ainda que, a promoção de hábitos alimentares saudáveis, envolve a 

compreensão da sua etiologia. Os comportamentos em geral, e o alimentar em 

particular, estão relacionados com factores de natureza biológica, psicológica, 

micro e macrossociais e também ambientais e, portanto, denunciador da sua 

complexidade. Os hábitos alimentares são essencialmente apreendidos através 

da observação, da experiência e da educação. A educação alimentar deve ser 

iniciada na família e ter continuidade na escola, não deixando nunca de estar em 

articulação com a família. A escola assume assim, neste contexto, um papel de 

peculiar importância, ao contabilizar o tempo que as crianças e os jovens 

permanecem na escola (Duarte & Villani, 2001). Este consiste noutro pressuposto 

assumido. 

Outro pressuposto que justifica, em termos científicos, a importância de um 

estudo deste tipo são os estudos actualizados, a nível internacional e nacional, 

acerca dos hábitos alimentares de jovens e adolescentes.  

Estudos internacionais relativamente recentes, coordenados pela OMS (2004), 

sugerem que jovens e adolescentes propendem à adopção de hábitos 

alimentares pouco saudáveis, que associados a uma cultura sedentária são 

conducentes a problemas de saúde a longo prazo. Assim, a OMS propôs a 

implementação de diversas estratégias, no âmbito da alimentação, aprovadas em 

assembleia-geral, que integram programas de literacia e educação nacionais 

(OMS, 2004). Nesta linha, a implementação de um plano de intervenção curricular 

numa escola, a sua avaliação relativamente ao impacte na promoção da literacia 

científica e educação para a saúde, na área da alimentação, é uma estratégia que 

está em consonância com aquela proposta da OMS. 

Outro motivo revelador da importância da temática, do âmbito e da pertinência 

deste trabalho reporta para investigações realizadas no distrito onde se insere 
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este estudo e noutras regiões do país, acerca dos hábitos de consumo e 

comportamento alimentar dos jovens inibidores de uma boa qualidade de vida. 

Assim, um inquérito (num universo de 7 563 indivíduos – 3 446 rapazes e 4 117 

raparigas - adolescentes, entre os 12 e os 18 anos) realizado em 26 escolas do 

distrito de Viseu, integrado num estudo de mestrado, revelou que um em cada 

cinco inquiridos é obeso (Amaral, 2004). 

Silva (2005b) refere, com base em estudos efectuados por Marques-Vidal, em 

que foram inquiridas 3 500 crianças de Lisboa com idades entre os dez e os 

dezanove anos e 1 125 crianças de Sintra, entre os sete e os nove anos, que 

pais obesos, hábitos alimentares errados, pouco exercício físico e muitas horas 

em frente à televisão são as características comuns a cerca de 30 por cento das 

crianças com excesso de peso. 

Um estudo publicado por Brug et al. (2005), desenvolvido em nove países 

europeus (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Holanda, Islândia, Noruega, 

Portugal e Suécia), que envolveu 2 118 jovens portugueses, revela que Portugal 

é um dos países da Europa em que o consumo de hortícolas e frutas pelos jo-

vens de onze e doze anos é o mais elevado (todavia situado abaixo dos valores 

recomendados pela OMS). No entanto, são também os mais obesos já que há 

um desequilíbrio entre o que é ingerido e o que é gasto em actividades físicas. 

Assim, a investigação aponta para a necessidade de implementar estratégias 

que promovam o aumento da ingestão desses alimentos pelos jovens, enquanto 

componentes essenciais de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis, 

contribuindo assim para a prevenção de doenças, como certos tipos de cancro e 

doenças cardiovasculares. 

Silva (2005a) com base num estudo epidemiológico, desenvolvido por Queiroz, 

envolvendo jovens, exclusivamente do sexo feminino, entre os dez e os dezanove 

anos, de escolas públicas do distrito do Porto, refere que se identificou, de facto, 

excesso de peso em 21 % das adolescentes. A investigação salienta a evidência 

científica para intervenções curriculares, cuidadosas, prementes e conscienciosas 

no âmbito da educação alimentar. 

O projecto Epiteen, implicando 2 200 adolescentes do Porto, citado por Cardoso & 

Bondoso (2005), na fase investigativa demonstrou que: os jovens não ingerem 
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níveis de cálcio e de fruta considerados adequados à sua faixa etária. Por outro 

lado consomem gordura e refrigerantes em excesso e comem bolos diariamente. 

Foi ainda diagnosticado naquele estudo que mais de 15% apresentam excesso de 

peso.  

Outra razão a apontar prende-se com o facto de ser consensual que o ensino das 

ciências outrora era versado em conteúdos desligados da realidade do indivíduo. 

Sendo assim, é necessário a implementação de intervenções curriculares desta 

natureza e neste âmbito, para dignificar o ensino das ciências e reforçar que este 

tipo de ensino, baseado nas necessidades dos alunos, é também um valioso 

contributo para a adopção de hábitos de vida saudáveis. Além disso, salienta-se a 

necessidade de atribuir ao ensino das ciências o papel que tem na resolução de 

problemas e tomadas de decisão para uma intervenção individual e colectiva 

conducente à adopção de hábitos de vida saudáveis. Assim, dando o contributo 

pessoal com a implementação de uma intervenção curricular, que permita a 

avaliação do seu impacte, como medida para sobrevalorizar a imagem do ensino 

das ciências na participação activa em construir cidadãos cientificamente 

literados, condição que se impõe no mundo actual para uma tomada 

fundamentada de decisões que visem questões que afectem o futuro da 

civilização e que procuram respostas na ciência, nomeadamente no combate à 

doença e na promoção da saúde e da qualidade de vida.  

Ainda é de referir que intervenções curriculares, na área da promoção da saúde, 

implementadas na escola revestem-se de suma importância por três razões: 

(a) a escola recebe todas as crianças e jovens durante um período importante da 

vida, em que as capacidades e atitudes desenvolvidas são fundamentais para 

uma formação integral da personalidade; 

(b) a escola pode interferir e influir nos pais e nas famílias; 

(c) os professores são profissionais da educação e portanto relevantes agentes 

de educação e formação integral dos alunos. 

Finalmente, a realização de um trabalho nesta área está relacionado com o gosto 

pessoal e a motivação inerente perante estudos sobre estas temáticas aliada ao 

facto de desejar perpetuar nos jovens um conceito de vida imbuído de 

responsabilização e empenhamento na valorização da sua saúde pessoal e na 
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qualidade de vida, registado também no documento que regulamenta a 

reorganização do ensino básico e numa óptica de gestão flexível do currículo 

nacional (DEB, 2001a, 2001b; D.L. 6/2001). 

Assim, tomando como pressupostos as razões e os aspectos anteriormente 

referidos, e a convicção de que a escola pode desempenhar, neste campo da 

educação e promoção para a saúde, um papel de preponderante importância, 

procedeu-se à concepção, planificação, implementação e avaliação de uma 

intervenção curricular de educação alimentar para alunos do sétimo ano de uma 

escola do centro do país. 

 

1.3. O PROBLEMA EM ESTUDO 

 

O fenómeno da globalização, a par com a evolução tecnológica e científica, 

coloca novos desafios aos cidadãos. Assim, é imperativo o desenvolvimento de 

uma intervenção curricular numa perspectiva CTS. Uma intervenção curricular em 

educação alimentar, com uma abordagem desta índole, viabiliza a formação de 

cidadãos com capacidade de comunicação e de aprendizagem ao longo da vida e 

desempenha um papel preponderante no literar cientificamente os alunos nesta 

área, numa perspectiva integrada e holística, articulada com o seu contexto sócio 

cultural.  

Com efeito, este estudo visa inferir acerca do impacte de uma intervenção 

curricular, no âmbito de educação alimentar, numa comunidade escolar do centro 

do país a frequentar o sétimo ano de escolaridade, subdividida em dois grupos, 

um experimental e outro controlo.  

Assim, este estudo implica inicialmente uma avaliação qualitativa do consumo 

alimentar da comunidade escolar (grupo experimental e controlo). Este 

diagnóstico prévio serve de base à concepção duma intervenção curricular em 

educação alimentar diferenciada, flexibilizada e adequada às necessidades 

detectadas e diagnosticadas naquele contexto específico. A implementação da 

intervenção curricular, no âmbito da educação alimentar, permite apreciar o 

impacte dessa intervenção, pela avaliação qualitativa do consumo alimentar dos 

alunos (grupo experimental e controlo) num momento inicial e final, definido como 
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anterior e posterior à implementação daquela intervenção no grupo experimental, 

respectivamente.  

 

1.4. OBJECTIVOS E QUESTÕES ORIENTADORAS DO ESTUDO 

 

A noção de currículo, adoptada no documento que regulamenta a reorganização 

curricular do ensino básico, integra os conceitos de diferenciação, adequação e 

flexibilização. Estes conceitos estão implícitos na concepção, implementação e 

avaliação de um plano de intervenção curricular no âmbito CTS. Além disso, 

contempla uma implementação inovadora e contextualizada, fiel ao princípio da 

flexibilidade e envolvendo a promoção de competências gerais e especificas, no 

ensino das ciências, delineadas naquele documento normativo, contribuindo para 

literar cientificamente os alunos (DEB, 2001a, 2001b; D.L. 6/2001). 

Neste contexto de reorganização curricular do ensino básico, a grande finalidade 

é inferir acerca do impacte de uma intervenção curricular, na área da alimentação 

saudável, no âmbito CTS, numa população escolar do sétimo ano de uma escola 

do centro do país. 

 

Os objectivos do nosso trabalho são os seguintes: 

 

▪ Diagnosticar as práticas e o comportamento alimentar da população 

escolar a frequentar o sétimo ano numa escola do centro do país. 

▪ Conceber um plano de intervenção curricular no âmbito de educação 

alimentar com base no pré diagnóstico das práticas e comportamento 

alimentar daquela população escolar. 

▪ Implementar um plano de intervenção curricular em educação alimentar 

com vista à prevenção e promoção da saúde alimentar naquela população 

escolar. 

▪ Avaliar o impacte de um plano de intervenção curricular no âmbito de 

educação alimentar na prevenção e promoção de práticas de saúde 

alimentar. 
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São três as questões orientadoras do nosso estudo: 

 

▪ De que forma um plano de intervenção curricular em educação alimentar 

fomenta a prevenção e promoção de práticas de saúde alimentar? 

▪ Que práticas e comportamentos alimentares caracterizam a população 

escolar a frequentar o sétimo ano numa escola? 

▪ Qual o impacte do plano de intervenção curricular em educação alimentar 

na prevenção e promoção de práticas de saúde e comportamentos 

alimentares adequados face aos detectados naquela população escolar? 

 

1.5. PLANO GERAL DO ESTUDO 

 

Um projecto de investigação e o seu desenvolvimento, enquanto processo que 

por inerência é dinâmico e complexo, envolve uma programação antecipada para 

minimizar as contingências capazes de prever e prevenir possíveis imprevistos de 

fácil resolução. O diagrama seguinte descreve de modo sistemático as 

actividades realizadas e o intervalo temporal abrangido. 
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FASES CALENDARIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Setembro de 2004 

a 

Abril de 2005 

Revisão de literatura para fundamentação teórica; 

 

Construção do instrumento de recolha de dados (inquérito por 

questionário); 

 

Validação interna e externa do instrumento de recolha de dados 

(inquérito por questionário) 

 

Aplicação do instrumento de recolha de dados (inquérito por 

questionário), ao grupo experimental e controlo, para obter 

informações relativas à: 

♦ avaliação do consumo alimentar dos alunos num momento inicial, 

antes da implementação do plano de intervenção em educação 

alimentar 

 

Análise estatística dos dados recolhidos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Maio de 2005 

a 

Setembro de 2005 

 

Revisão de literatura para fundamentação teórica; 

 

Planificação e validação interna e externa do plano de intervenção 

curricular no âmbito de educação alimentar; 

  

Implementação do plano de intervenção curricular no âmbito de 

educação alimentar. 

 

Administração do instrumento de recolha de dados (inquérito por 

questionário), ao grupo experimental e controlo, para obter 

informações relativas à: 

♦ avaliação do consumo alimentar dos alunos num momento final, 

após a implementação do plano de intervenção em educação 

alimentar 

 

Análise estatística dos dados recolhidos 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Julho de 2005 

a 

Setembro de 2006 

 

Revisão de literatura para fundamentação teórica; 

 

Análise e discussão dos dados obtidos para inferir acerca do impacte 

do plano curricular em educação alimentar nos hábitos de consumo; 

 

Reflexão sobre sugestões a propor; 

 

Redacção do documento final do estudo. 

 

 
Tabela 1 – Plano geral do estudo 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. EDUCAÇÃO E SUAS FINALIDADES  

 

O termo educação é um termo relativamente recente (Teodoro, 1994). Conhecer 

a etimologia da palavra auxilia na compreensão do significado deste termo. 

Assim, a palavra educação deriva do latim, “educatione(m) tendo uma dupla 

origem: educere, que significa alimentar, cuidar, fomentar, instruir pessoas e 

educare, tirar para fora de, conduzir para fora, manifestar um conhecimento que 

vem de dentro, de acordo com a perspectiva de Platão” (Torrinha, 1986, p.278). 

Teodoro refere que na origem etimológica “de educação estão as duas tendências 

seculares, muitas vezes em conflito, de uma educação preocupada em alimentar 

a criança (ou o adulto) de conhecimentos, ou então centrada no desenvolvimento 

de todas as suas potencialidades” (Teodoro, 1994, p.31).  

A etimologia da palavra educação salienta o âmbito, a dimensão, a abrangência, 

a complexidade, e as finalidades imbuídas no significado do seu conceito. 

Naturalmente surge assim uma diversidade de perspectivas decorrentes do 

conceito. 

Segundo Raposo (1995, p.80), “a educação é um processo que deve permitir ao 

educando o pleno desenvolvimento das suas potencialidades de forma a 

corresponder, por um lado, às suas necessidades intrínsecas e, por outro, às 

exigências sociais”. A educação, enquanto processo, é encarada numa 

perspectiva dinâmica visando o desenvolvimento integral do aluno. 

A educação pode ainda ser encarada “como o processo que garante o 

conhecimento e compreensão do mundo que nos rodeia garantindo ao sujeito o 

desenvolvimento das suas capacidades e da sua autonomia para o agir” (Mota, 

1997, p.71). 

Patrício (1993, p.13), salientando a dimensão axiológica da educação, refere que 

“a educação é, intrinsecamente, uma relação com os valores. Ela mesma é 

apreendida e vivida como um valor”. 

 A educação resulta no desenvolvimento do indivíduo e das sociedades, por 

inerência, conforme referido por Teodoro (1994). Nesta acepção evidencia-se o 
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carácter antropológico do processo educativo. Neste sentido de educação Delors 

(2000, p.166) ainda refere que seleccionar “a educação equivale a optar por um 

determinado tipo de sociedade”. Assim, um dos melhores investimentos do futuro 

das sociedades, “quer os objectivos sejam melhorar a saúde, a escolarização das 

crianças ou a vida comunitária”, é a educação das mulheres e dos jovens (ibid., 

2000, p.171). 

Os fenómenos recentes nas sociedades contemporâneas suscitam desafios 

diferentes e impõem à educação um papel mais interventivo, activo e dinâmico na 

consciencialização para uma participação mais responsável e solidária, numa 

perspectiva antropológica da educação (Figueiredo, 1999). A educação deverá 

contribuir assim, como uma via facilitadora, para a vida do homem na sociedade 

em que se insere. No entanto, cabe ao sistema educativo, numa postura 

interactiva, entender a totalidade das interacções do homem com a sociedade. 

As sociedades modernas que se caracterizam pela exigência a cada cidadão, 

dentro de padrões elevados, de competências a nível técnico, científico, 

tecnológico, demandam uma educação dos seus cidadãos também a todos esses 

níveis. Assim, é fundamental perspectivar cidadãos conscientes, responsáveis, 

com raciocínio desenvolvido, com capacidade crítica e reflexiva evidenciada na 

tomada de decisões, no raciocínio moral, nos conhecimentos científicos e 

raciocínio científico (Delors, 2000). 

Nesta linha de ideias preconiza-se o desenvolvimento de competências 

específicas, para a literacia científica, integradas na reorganização do currículo 

nacional do ensino básico, em diferentes domínios como o do conhecimento 

(substantivo, processual ou metodológico, epistemológico), do raciocínio, da 

comunicação, das atitudes. O conhecimento substantivo vivenciado na 

discussão de conjunturas problemáticas visando a aquisição de conhecimento 

científico apropriado para a interpretação e percepção dos modelos científicos, 

num reconhecimento, por inerência das limitações da ciência e da tecnologia na 

solução de dificuldades no domínio pessoal, social e ambiental; o conhecimento 

processual ou metodológico vivenciado nas pesquisas bibliográficas, na 

observação, na realização de experiências, em trabalho individual ou em grupo, 

na avaliação dos resultados, na planificação e execução de investigações; o 
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conhecimento epistemológico, vivenciado na interpretação de relatos relativos 

a descobertas científicas, salientando os sucessos e insucessos, a persistência e 

as formas de trabalho dos diversos cientistas, a interferência da sociedade na 

ciência, numa confrontação entre os dados científicos e o senso comum, a arte e 

a religião; do raciocínio, ao causar experiências educativas focalizadas na 

planificação, concretização, previsão e avaliação dos resultados, na interpretação 

de dados, formulação de hipóteses, na promoção do pensamento crítico e 

criativo; da comunicação, ao proporcionar experiências educativas que integrem 

a utilização de linguagem científica, que visem o recurso a diversas fontes de 

informação, que recorram ao debate para exposição de ideias, defesa e 

argumentação, que envolvam a produção de textos, que impliquem a 

apresentação dos resultados de pesquisa, com recurso às novas tecnologias de 

informação e comunicação; das atitudes, ao propiciar experiências educativas 

que suscitem a curiosidade, a perseverança, a honestidade, a reflexão crítica, a 

flexibilidade para aceitar o engano e a ambiguidade, o sentido de estética, a ética, 

numa permanente avaliação do impacte da ciência na sociedade e no ambiente 

(DEB, 2001a, pp.132, 133). 

Além disso, o diploma que estabelece a reorganização curricular do básico, o D.L. 

6/2001, no âmbito do ensino básico, num quadro de gestão flexível, consagra a 

educação para a cidadania, bem como a utilização das novas tecnologias de 

informação como formações transdiciplinares, em conjunto com a valorização da 

dimensão humana do trabalho e o domínio da língua portuguesa (DEB, 2001a). 

Por um lado, as novas tecnologias da informação e comunicação conduzem à 

globalização dos problemas, o que também se reflecte ao nível da educação. 

Assim, é indispensável que o sistema educativo, não apenas de modo prescritivo 

e normativo, numa óptica de um saber mas também numa óptica de um saber 

práxico, se adapte ás novas necessidades, com características de contextos em 

mudança, pois a cultura globalizada suscita novos desafios à escola, entre os 

quais o desafio duma educação para um mundo em acelerada mudança, sem 

referências estáveis.  

Por outro lado, atendendo a que um requisito da educação do futuro é preparar 

para a solidariedade social, “a cidadania é um objectivo fulcral da educação numa 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO II 

 

 22 

sociedade pós-moderna e pós-moral” (Figueiredo, 1999, p.8). A educação para a 

cidadania tem por inerência valores democráticos de participação, solidariedade e 

responsabilidade, mas envolve práticas pedagógicas congruentes com esses 

valores e como consequência uma sociedade dirigida pelos mesmos valores. 

Estes referenciais basilares da educação, como a utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação e a educação para a cidadania, estão 

implícitos e explícitos na reorganização curricular do ensino básico. 

A etimologia da palavra educação destaca as finalidades imbuídas no significado 

do seu conceito. Algumas das finalidades da educação abaixo citadas estão 

relacionadas com o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 

Uma das finalidades da educação é reconhecidamente o “centro de 

desenvolvimento tanto da pessoa humana como das comunidades” (Delors, 2000, 

p.15). Visualizar a educação como factor impulsionador indispensável e promotor 

do desenvolvimento humano, implica que esta seja assegurada a todos os 

humanos sem excepção, no sentido de garantir o desenvolvimento de 

conhecimentos e de competências, numa perspectiva holística de 

desenvolvimento humano. A educação “destina-se ao ser humano […] enquanto 

fim último do desenvolvimento” (ibid., 2000, p.75). 

A educação ainda visa ajudar “a consciencializar o indivíduo para as suas raízes, 

a fim de dispor de referências que lhe permitam situar-se no mundo, e deve 

ensinar-lhes o respeito pelas outras culturas” (Delors, 2000, p.42). Neste sentido é 

proporcionado o exercício da prática da democracia favorecedor da coesão social 

e depreciador da exclusão social.  

Os objectivos, consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), 

orientadores para a educação e para a construção do documento normativo que 

regulamenta a reorganização curricular do ensino básico, alistam “o 

desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, […] aberto ao diálogo e à 

livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgar com espírito crítico e 

criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua 

transformação progressiva” (nº 5, do artigo 2º). No entanto, as práticas 

pedagógicas implementadas nas escolas, veiculam os valores que se ambicionam 

para a educação, encarada na perspectiva da Lei de Bases do Sistema Educativo 
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(LBSE), em vigor no nosso país, que sustenta e serve de referencial à 

reorganização curricular? 

A educação detém uma relação claramente evidente entre o desenvolvimento 

pessoal e social dos indivíduos. Assim, há uma interrogação, que é pertinente e 

apropriada, trazida à atenção nas palavras seguintes “Quem vai assumir as 

responsabilidades de formar as novas gerações, qual o legado cultural, os valores 

e a concepção de homem e de sociedade que pretendemos transmitir?” 

(Tedesco, 1999, p.26). 

A organização da educação, viabilizando atingir as suas finalidades com eficácia, 

assenta em quatro sustentáculos básicos, ou aprendizagens fundamentais 

(Delors, 2000): 1º) Aprender a conhecer, (adquirir os instrumentos da 

compreensão); 2º) Aprender a fazer, (para poder agir sobre o meio envolvente); 

3º) Aprender a viver juntos, (a fim de participar e cooperar com os outros em 

todas as actividades humanas; 4º) Aprender a ser, (é a via essencial que integra 

as três precedentes). As duas primeiras aprendizagens fundamentais, de carácter 

mais tradicional, obedecem a finalidades instrumentais, as duas últimas 

harmonizam-se mais com a realização pessoal na sua plenitude e totalidade e 

numa perspectiva pessoal e social. Estas últimas são certamente as mais 

desafiadoras para a educação e, por inerência, para a escola. 

A etimologia da palavra educação salienta ainda o papel da escola, da família e 

da comunidade implícito no significado do seu conceito.  

A escola enquanto instituição educativa, prestando um serviço público, tem um 

carácter tanto mais autónomo e efectivo quanto maior for o envolvimento da 

comunidade local. A actuação complexa da escola no cenário social, com 

características cada vez mais intrincadas, possibilita a produção e a mutação das 

sociedades em que está inserida, enquanto instituição social. Porém, a “escola 

produz e reproduz a sociedade” (Teodoro, 1994, p.43). 

A sua capacidade de socialização tem sido perdida progressivamente, de acordo 

com Tedesco (1999), devido a dois tipos de factores: factores internos, como 

inflexibilidade dos sistemas educativos, a massificação da educação, a perda de 

prestígio dos professores e factores externos como o dinamismo e rapidez da 

criação de conhecimentos e o advento dos mass-média. Conforme este autor 
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refere, o agente que melhor concorreu foi o significante desaparecimento total ou 

parcial da figura do professor enquanto motor de socialização. 

A crise instalada no conjunto das instâncias da estrutura social, incluindo o 

sistema administrativo, o sistema político, a família e o sistema de valores e 

crenças e o mercado de trabalho, tem-se replicado, por inerência ao sistema 

educativo onde se instalou também uma crise (Figueiredo, 1999; Tedesco, 1999). 

Como afirma Teodoro (1994, p.272) “na educação, como em outros subsistemas 

sociais, vivem-se tempos de incerteza, de desordem e de crise da escola”. 

A crise da escola e a crise da educação contemporânea, é objecto de interlocução 

e dissertações, que segundo Figueiredo (1999, p.8), “radica na(s) crise(s) da 

sociedade contemporânea”. Fenómenos como a globalização da economia, dos 

sistemas de informação e comunicação bem como os avanços tecnológicos e sua 

contribuição para o acentuar das disparidades sociais, estão na base das 

referidas crises. 

O consequente insucesso escolar constitui uma preocupação dos países de um 

modo generalizado. Assim a “luta contra o insucesso escolar deve antes de mais, 

ser considerada como um imperativo social” (Delors, 2000, p.49). 

A aprendizagem, pessoal e social, do aluno que começa no seio da família “é uma 

determinante importante na aquisição da capacidade para tomar decisões e para 

enfrentar problemas, incluindo as práticas de saúde que mais tarde se adoptam e 

a disponibilidade e capacidade para modificar o comportamento pessoal” (OMS, 

1985, p.69). 

O sucesso da reorganização curricular depende dos pais, órgãos de gestão, das 

escolas e dos professores. Ainda podemos realçar o papel desempenhado pela 

comunidade local, pelas autoridades oficiais e pela comunidade internacional. A 

educação deve ocupar um lugar de destaque “nas nossas sociedades, dando-lhes 

o espaço que lhes cabe no sistema educativo, sem dúvida, mas também na 

família, na comunidade de base, na nação” (Delors, 2000, p.11). 

Convocar a participação dos pais nas actividades escolares dos filhos é uma 

indigência na tentativa de consciencializar os pais para a educação dos filhos e 

em simultâneo o exercício da educação para a cidadania e democracia como 

membros activos de uma comunidade onde a escola está inserida. 
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Os princípios gerais e organizativos, no âmbito da formação pessoal e profissional 

dos docentes, da administração e gestão escolares, dos planos curriculares de 

ensino, são estabelecidos na Lei nº 46/86, de 14 Outubro de 1986 (LBSE), cujos 

pressupostos constituem referenciais à construção do principal elemento 

legislativo, o D.L. 6/2001, que consagra a reorganização curricular. De acordo 

com o nº 2 do artigo 47° a área de formação pessoal e social deve favorecer “a 

aquisição do espírito crítico a interiorização de valores espirituais, estéticos, 

morais e cívicos”. O artigo 47°, no nº 1, decreta a necessidade de uma 

transversalidade horizontal e vertical equilibrada e harmónica do currículo visando 

a formação integral do aluno. No ensino básico preconiza-se uma área de 

formação pessoal e social, que abrangerá “a educação ecológica, a educação do 

consumidor, a educação sexual, prevenção de acidentes, a educação para a 

saúde e a educação para a participação nas instituições, serviços cívicos e outros 

do mesmo âmbito” (nº 2, do artigo 4º). A reorganização curricular, traduzida nos 

Decreto-Lei nº 6/2001 e Decreto-Lei nº 7/2001, apresenta um novo quadro no que 

concerne ao desenvolvimento do currículo, surgindo as inovadoras áreas 

curriculares não disciplinares (NAC), das quais destacamos a área projecto, o 

estudo acompanhado e a formação cívica, cuja funcionalidade visa o 

desenvolvimento integral, numa perspectiva holística, dos alunos.  

Subjacente a estes normativos assenta a filosofia da premente necessidade duma 

articulação ou transversalidade vertical e horizontal no currículo, assegurando 

uma adequação, flexibilidade, o desenvolvimento de competências e o fomentar 

da literacia científica nos alunos. O desenvolvimento do currículo, explícito e/ou 

implícito, no contexto escolar e comunitário deverá contribuir efectivamente para o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

 

2.1.1. CONCEITO DE CURRÍCULO E GESTÃO CURRICULAR  

 

No seu sentido mais lato, currículo deriva etimologicamente do latim curriculum, 

que significa percurso, sequência e também cursus, isto é, a transmissão de uma 

geração para outra do que se reveste de importância no percurso, que é 

imprescindível à inserção numa sociedade com características próprias em cada 
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tempo histórico (Roldão, 1999b). É interessante salientar que a inclusão ou 

exclusão na sociedade do conhecimento e da informação, como é caracterizada 

frequentemente a sociedade actual, reside na possibilidade ou impossibilidade de 

apropriação reflexivo-crítica desse conhecimento. A concretização do currículo, ao 

possibilitar a passagem e o percurso, que exprime o próprio conceito de currículo, 

a escola, projectada na figura dos docentes, cuja especificidade da sua acção se 

reverte e corporiza na construção de aprendizagens nos alunos. Na instituição 

curricular que é a escola, a gestão flexível do currículo deve operar em todas as 

suas dimensões, nomeadamente dos professores e alunos, enquanto actores 

principais. 

Nesta linha de ideias Roldão (1999c, p.19) refere que “ao nível da escola e dos 

seus professores: importa assumir decisões curriculares próprias, que permitam, 

no quadro das aprendizagens comuns que constituem o core curriculum definir as 

prioridades e a especificidade de cada escola com vista ao desenvolvimento que 

pretendem realizar e à melhor qualidade que prestam. Ou seja, organizar o 

trabalho da escola […] que corresponda, por um lado, aos contextos e públicos a 

que se destina, por outro às opções que a escola tem condições para oferecer e 

garantir com mais qualidade.” A própria noção de currículo integra a demanda de 

respostas adequadas às diversas necessidades e características de cada aluno, 

grupo de alunos, escola ou região. 

O currículo é instituído a nível central nas orientações curriculares emanadas do 

poder central e é ao nível das práticas de ensino e aprendizagem, percebidas 

como desenvolvimento ou práticas curriculares, na acção de ensinar que decorre 

e nela se justifica a aprendizagem do aluno, que se espera que dela resultem, as 

aprendizagens aspiradas, no currículo numa dimensão instituinte (Roldão, 2003a). 

O currículo, numa dimensão instituída, enquadra o legislado ao nível do poder 

central e corresponde a um determinado plano de estudos. Esta dimensão do 

currículo, segundo Sá-Chaves (2000, 2003), possibilita a coesão entre gerações 

contemporâneas, numa perspectiva de igualdade de oportunidades, a mobilidade 

e a identidade de um país bem como a preservação da sua cultura. O professor 

tem o poder de instituir, numa outra dimensão, a instituinte, tendo como referente 

a dimensão instituída, numa gestão flexível do currículo, em função dos alunos, 
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num momento que é diferente de outro momento, do microcontexto (sala de aula), 

mesocontexto (escola) e exocontexto (comunidade). O currículo perspectivado 

numa dimensão instituinte permite a adequação, flexibilidade, e resulta em 

inovação e transformação, dos sujeitos em interacção. O professor é assim um 

co-construtor do currículo com os alunos, os pais e as famílias, nos 

microcontextos, nos mesocontextos, no exocontexto e na sociedade como um 

todo em geral, onde se inserem, com a dimensão instituída e ainda em 

colegialidade e numa política colaborativa com os seus pares profissionais. 

Acresce ainda referir que a construção do currículo, enquanto processo, faz-se 

num determinado macrocontexto, entendido como um conjunto de convicções, 

ideias, valores, elegidos em quadros de referência teóricos privados construídos a 

partir dos públicos, numa postura de auto reflexividade crítica (Portugal, 1992; Sá-

Chaves, 1999). 

Segundo Roldão (1998, 1999b) o professor é um decisor e gestor do processo 

curricular ao decidir o que ensinar e porquê, com que prioridades, como, quando, 

com que organização, com que meios, com que resultados. A finalidade de uma 

gestão curricular flexível e contextualizada é garantir e melhorar a aprendizagem 

de todos os alunos, de forma eficaz e integrada de todos os saberes, visando a 

inclusão num mundo cada vez mais complexo e mutável. A gestão a nível do 

currículo pode decorrer a nível central, institucional, grupal ou individual. As 

decisões abrangem decisões de natureza pessoal e interpessoal. Assim gerir o 

currículo pressupõe diferenciar e contextualizar os modos de ensinar e organizar 

o trabalho dos alunos para garantir aprendizagens bem sucedidas de todos os 

alunos e de cada um. Os professores são profissionais da educação que 

identificam e interpretam problemas educativos e procuram soluções para esses 

problemas, no quadro das orientações curriculares nacionais (Roldão, 2000). 

 

2.1.2. GESTÃO CURRICULAR E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 

Numa época de reorganização curricular a vários níveis, nomeadamente ao nível 

de novos princípios orientadores curriculares incluídos na revisão curricular, 

iniciadas no ensino básico e finalmente alargada ao ensino secundário, impõe-se 
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o acompanhamento conceptual dos professores a essas inovações e uma 

implementação inovadora e explícita nas suas práticas curriculares. 

A revisão curricular no ensino básico assenta em determinados pressupostos dos 

quais se destacam o papel fundamental da escola e dos professores na gestão 

curricular.  

Na linha de pensamento daquela revisão está subjacente, no documento que 

redige a reorganização curricular do ensino básico, o próprio conceito de currículo 

que integra a noção da procura de respostas adequadas às necessidades e 

características de cada aluno, grupo de alunos, escola ou região (DEB, 2001a, 

2001b; D.L. 6/2001) com a finalidade de promover a sua literacia científica.  

Roldão (1999a, p.24) ao referir que o currículo “escolar é – em qualquer 

circunstância – o conjunto de aprendizagens que, por se considerarem 

socialmente necessárias num dado tempo e contexto, cabe à escola garantir e 

organizar” salienta o seu papel fundamental na socialização do indivíduo no 

círculo relacional escola/sociedade. Neste sentido, a educação alimentar, 

enquanto tema de natureza transversal, visa a formação para a cidadania dos 

alunos do ensino básico e também do ensino secundário. Atesta ainda (ibid., 

1999a, p.59) que o “currículo não é senão um corpos activo e dinâmico de 

aprendizagens a garantir, a fazer passar (currículo – passagem, percurso”), 

acrescentando que as “disciplinas, as cargas horárias, os elencos de temas, as 

áreas de projecto, os espaços a, b ou c, são elementos, peças do currículo, não 

são currículo por si”. Igualmente, projectos curriculares em educação e promoção 

da saúde, em áreas como a alimentação, são instrumentos privilegiados do 

currículo (DEB, 2001b; D.L. 6/2001). 

A reorganização curricular ao nível do ensino básico, preconiza uma nova atitude 

a assumir pelo professor, baseada no reconhecimento da sua autonomia e 

responsabilidade, face ao currículo, da sua função de gestor curricular assumida e 

fortalecida mas actualmente não coarctada nem excessivamente orientada. 

Assim, planos de intervenção curricular em educação e promoção da saúde, em 

áreas como a alimentação, são instrumentos privilegiados de gestão curricular 

(DEB, 2001a, 2001b; D.L. 6/2001). 
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Naturalmente que a noção de gestão não é um conceito novo, sendo novo o 

conceito prático a nível educativo. Assim, a gestão curricular, no contexto 

educativo envolve “decidir o que ensinar e porquê, como, quando, com que 

prioridades, com que meios, com que organização, com que resultados” (Roldão, 

1999a, pp.25, 26). Surgem novas e maiores responsabilidades aos gestores face 

ao currículo perante a comunidade onde se circunscrevem as suas actuações 

com o conjunto próprio de alunos e na contextura particular no que concerne à 

escola e à comunidade envolvente (ibid., 1999a). 

Neste quadro o professor encarna o papel de gestor e decisor curricular. Deste 

modo, cabe ao professor proceder à escolha dos materiais, estratégias, 

metodologias mais apropriados a si mesmo, aos alunos, à escola e ao contexto 

em que se encontram (Sá-Chaves, 2003). 

Roldão (1999a, p.59) refere que o “currículo assume assim um duplo significado – 

é, por um lado, o corpo de aprendizagens que se quer fazer adquirir e é também o 

modo, o caminho, a organização, a metodologia que se põe em marcha para o 

conseguir. Entramos assim na dinâmica currículo – desenvolvimento curricular 

que, cada vez mais, se tem de analisar como um todo no que à gestão diz 

respeito.”  

Os documentos legais actuais de orientação curricular – Currículo Nacional do 

Ensino Básico, Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), entre outros – incluem 

a definição de competências essenciais, gerais e específicas, que devem ser 

desenvolvidas pelos alunos ao longo de cada ciclo e nível de ensino, bem como o 

conjunto de aprendizagens e competências que integram conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores a desenvolver pelos alunos ao longo de toda a 

escolaridade. 

A contextualização e a diferenciação da acção da escola e dos professores, face 

à diversidade dos públicos e contextos visam garantizar e melhorar as 

aprendizagens de todos e dos diversos alunos nos seus distintos contextos 

(Roldão, 2003b). 

Os profissionais que promovem o desenvolvimento curricular podem, assim, ser 

considerados como construtores do currículo, numa perspectiva flexível, 

transmutante e transmutável, aberta à universalidade do admissível (Sá-Chaves, 
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1999). O desenvolvimento curricular deve agregar o currículo propriamente dito, 

como normativo legitimado e regulado mas não transcendental, no sentido da 

possibilidade de ser transaccionado em contexto. Neste sentido, as escolas e os 

professores têm de apropriar-se do currículo concomitantemente como seu 

objecto para contínua avaliação e reconstrução, tendo como suporte as 

populações diversas de alunos, e consequentemente com necessidade de 

diferenciar as aprendizagens ao contexto para que resultem em aprendizagens de 

qualidade (Roldão, 2003b).  

Recordando o pensamento de Bronfenbrenner (1979) a escola pode ser 

percepcionada como um mesossistema integrador de diversos microssistemas, 

como por exemplo, as interactividades implementadas em cada sala de aula, que 

por sua vez está inserido num exossistema mais vasto, sendo este concebido 

como o conjunto de interactividades com a comunidade circundante. Nestes 

níveis sistémicos subjaz um macrossistema entendido como um “conjunto de 

valores, conhecimentos, convicções, culturas e crenças” que cruzam todos os 

elementos a qualquer dos níveis sistémicos mencionados – micro, meso e 

exosistemas (Sá-Chaves, 1999, p.35). 

Assim, impõe-se a adequação do currículo nacional ao contexto de cada 

estabelecimento de ensino. Esta adequação é assumida, na prática, na forma de 

um projecto curricular de escola, desenvolvido e especificado em termos do 

projecto curricular de turma, o qual é da responsabilidade do professor titular da 

turma, em articulação com o conselho de docentes, no 1º ciclo, e do conselho de 

turma, nos 2° e 3° ciclos do ensino básico (D.L. 6/2001). 

A escola é um lugar de aprendizagem e convivência social que deve oferecer, a 

quem a ela acede, não apenas um espaço físico e um espaço organizacional, 

mas também, e sobretudo, um espaço relacional, de convivência, cooperação e 

de resolução de conflitos. Esta concepção está subjacente nos pressupostos em 

que assenta a Lei de Bases do Sistema Educativo. A reorganização curricular, 

consagrada no D. L. 6/2001, como elemento legislativo principal, toma como 

referentes aqueles pressupostos da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Em harmonia com o consagrado no D. L. 6/2001 “faz parte integrante do currículo 

a abordagem de temas transversais às diversas áreas disciplinares, 
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nomeadamente no âmbito da educação para os direitos humanos, da educação 

ambiental e da educação para a saúde e o bem-estar, em particular, a educação 

alimentar, a educação sexual e a educação para a prevenção de situações de 

risco pessoal (como a prevenção rodoviária ou a prevenção do consumo de 

drogas)”. Salientando a adequação, no sentido de abertura aos contextos sociais 

e culturais da escola, dos alunos, novos “temas transversais, cuja relevância seja 

identificada pela escola no início ou num dado momento do desenvolvimento dos 

projectos curriculares da escola ou de uma turma, poderão igualmente integrar o 

currículo, no contexto daqueles projectos” (DEB, 2001a, pp.10, 11). 

Naturalmente que o desenvolvimento de competências, decorre nas diversas 

áreas de carácter disciplinar mas também não disciplinar, de natureza transversal 

e integradora, como: Área de Projecto, o Estudo Acompanhado e a Formação 

Cívica, nos termos do D. L. 6/2001. Ainda se refere no mesmo decreto que, para 

além disso, “as actividades de enriquecimento curricular, não sendo obrigatórias, 

integram o currículo dos alunos que nelas estão envolvidos e, para estes, 

correspondem a oportunidades de aprendizagem que devem ser articuladas com 

todas as outras”. 

A reorganização curricular ainda contempla aspectos inovadores, de carácter 

transversal, a citar, a utilização das novas tecnologias de informação e da 

comunicação e a educação para a cidadania. Ambos os aspectos inovadores são 

concretizados, nas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, em 

particular, nas iniciativas que impliquem a concepção, implementação e avaliação 

de planos de intervenção que integrem temas da área da educação para a saúde, 

nomeadamente a educação sexual, educação alimentar, a educação rodoviária 

entre outros temas (DEB, 2001a; D.L. 6/2001). 

A escola deve contribuir para o uso do conhecimento e da informação na 

compreensão da realidade, sendo que o conhecimento ajuda a promover 

cidadãos mais participativos e intervenientes. Neste conceito inovador de escola 

assenta o diploma que divulga o conjunto de competências consideradas 

essenciais no âmbito do currículo nacional (DEB, 2001a). Neste documento, o 

termo competência inclui a noção de integrar “conhecimentos, capacidades e 

atitudes e que pode ser entendida como saber em acção ou em uso”. Assim, não 
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se refere a somar “um conjunto de conhecimentos um certo número de 

capacidades e atitudes,” mas em vez disso “promover o desenvolvimento 

integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos 

conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos familiares ao 

aluno” (DEB, 2001a, p.10). 

Assim visualizada, a expressão competência está relacionada com o 

desenvolvimento do conceito de literacia científica. Canavarro (1999), citado por 

Martins (2002, p.14), refere que literacia cientifica é a “aptidão para lidar com a 

ciência”, considerando que esta aptidão integra três dimensões baseadas na 

compreensão, numa primeira dimensão, da abordagem científica dos assuntos, 

numa segunda dimensão, dos conceitos científicos básicos da ciência e numa 

terceira dimensão, de assuntos de natureza político – científica. O conceito de 

lieracia cientifica aproxima-se assim da noção de competência, definida, de modo 

abrangente, por Perrenoud (1999), como sendo um processo de activação de 

recursos numa multiplicidade de contextos e em conjunturas problemáticas. Esta 

concepção considera, assim, a forma como se encaram as competências para a 

literacia científica, na perspectiva de Gräber & Nentwing (1999), citado por Galvão 

& Freire (2004, p.31), que integram “o que se sabe, o que sabe fazer e aquilo que 

a que se dá valor”.  

Neste âmbito, e no de desenvolvimento de competências, a educação para a 

cidadania é assumida como uma área transversal, podendo a sua abordagem 

reflectir um conjunto de temáticas, como a educação para os direitos humanos, 

educação ambiental, educação para a saúde, entre outras, as quais constituem 

preocupações da sociedade actual. Pretende-se, assim, sensibilizar os alunos 

para uma compreensão e participação mais consciente na sociedade, 

questionando comportamentos, atitudes e valores.  

Estas temáticas, como parte integrante do currículo, podem ser abordadas em 

qualquer área curricular, de acordo com os projectos curriculares de escola, de 

turma e com a planificação de cada aula, sempre que se articulem com os 

conteúdos programáticos e experiências educativas. A escola passa também a 

dispor de áreas vocacionadas para a valorização da educação para a cidadania – 

áreas integradoras e transdisciplinares, nomeadamente Estudo Acompanhado, 
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Formação Cívica e Área de Projecto – contempladas nos horários de professores 

e alunos (D. L. 6/2001). 

A Área de Projecto tem o objectivo central de envolver os alunos na concepção, 

realização e avaliação de projectos, permitindo articular saberes de diversas 

áreas curriculares em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de 

intervenção. Dada a sua natureza, a Área de Projecto pode, por exemplo, revelar-

se um espaço privilegiado para o tratamento das questões já referidas e para a 

promoção da cidadania. 

As concepções de cidadania, bem como de noções análogas, são diversas. A 

concepção de cidadania que importa reter, na perspectiva de Santos (2004), é 

uma concepção orientada para a cidadania democrática, que converge para a 

concepção CTS, e integra os conceitos de cidadania em construção, de cidadania 

emancipatória da reciprocidade, de cidadania sóciocultural, de cidadania 

diferenciada. A cidadania em construção sugere o que se constrói, a nível 

pessoal, no exercício e no exercitar do que possuímos por inerência; a cidadania 

emancipatória da reciprocidade sugere a dialéctica do dar e receber recursos 

do cidadão à sociedade; cidadania sóciocultural sugere o cidadão como uma 

identidade pessoal, social e cultural, construída nas relações dialógicas com a 

sociedade; a cidadania diferenciada sugere os direitos e deveres alargados às 

diferentes fontes relacionais e contextuais da vida. 

Assim, a concepção de cidadania no que diz respeito, às ideias, aos princípios e 

aos valores, são fonte de inspiração do movimento CTS, no ensino das ciências. 

Como via de construção da cidadania recorre-se a uma matriz constituída por 

educação em ciência, educação sobre ciência e educação pela ciência (Santos, 

2004). Segundo Santos (2001) citado por Martins (2002, p.42), na educação em 

ciência “está em causa saber conceitos e relações entre eles (princípios, leis, 

teorias) ”, integrados “no conhecimento substantivo, com valor intrínseco, o qual, 

embora fundamental, não é suficiente para interpretar o mundo na sua 

complexidade”; a educação sobre ciência visa a distinção entre erudição 

científica e outros modos de pensar e o acesso à erudição científica e tecnológica, 

sendo colocada a ênfase nos processos metodológicos de debater, experimentar 

e validar as conclusões atingidas; a educação pela ciência, contribui para a 
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promoção da cidadania, ao veicular valores de índole social, cultural, humanístico 

e cívico, fomentar a aprendizagem da autonomia, da participação e da 

cooperação e desenvolver competências de aprender e pensar. Assim, os 

códigos da cidadania, particularmente numa matriz educativa de promoção da 

cidadania, surgem e convergem nos códigos e práticas do movimento CTS, em 

particular a concepção CTS de ensino das ciências (Santos, 2004). 

Na perspectiva da reorganização curricular, a educação para a cidadania, visa 

desenvolver nos alunos atitudes de auto-estima, respeito mútuo e regras de 

convivência que conduzam à formação de cidadãos solidários, autónomos, 

participativos e civicamente responsáveis. Pretende igualmente estimular a 

participação activa dos alunos na vida da turma e da comunidade em que estão 

inseridos, bem como proporcionar momentos de reflexão sobre a vida da escola e 

os princípios democráticos que regem o seu funcionamento (D. L. 6/2001). A 

avaliação das aprendizagens realizadas no âmbito da educação para a cidadania 

deve ser objecto de avaliação de acordo com o preconizado no novo sistema de 

avaliação do ensino básico, com enfoque na reflexão sobre o conhecimento que o 

aluno tem de si próprio e da sua evolução (D. L. 6/2001). 

Assim, em conformidade com a concepção de Currículo, Gestão Curricular e com 

as novas orientações curriculares instituídas consideradas, propõe-se a 

concepção de planos de intervenção com uma abordagem à Educação em 

Ciência. Esta proposta atende, também, aos pressupostos didácticos e psico-

pedagógicos preconizado no programa de ciências do ensino básico. 

 

2.2. EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA 

 

As mudanças educativas em curso, nas escolas Portuguesas, mobilizadas no 

contexto supranacional, mas à dimensão Europeia, por vezes surgem como 

introvertidas numa personalidade incoerente e contraditória. A aplicação de 

medidas urgentes, coesas dotadas de uma personalidade firme e coerente com a 

consequente mobilização dos seus actores principais, cada um com o seu papel 

interactivo e interveniente, dos bastidores para o palco, permitirá recuperar a 

dignificação da opinião pública da escola, nas sociedades actuais em permanente 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO II 

 

 35 

mudança. No sistema Educativo Português, enquanto sistema social e dinâmico, 

inserido na sociedade actual, dita global, a par com a evolução da onda social, 

altera a frequência no seu trajecto de longo percurso, necessitando de reajustes 

pontuais em RDS sociais numa perspectiva global para tornar audível o som para 

o público em geral e particularmente para os dois agentes com maior massa de 

audiências: os professores e os alunos, a fazer eco na sociedade com a sua 

dimensão política, cultural, económica, e também educativa (Barroso, 1999). 

Neste pequeno texto é patente que a função da escola resultou duma adaptação, 

no decorrer dos tempos, às exigências da sociedade da época, numa perspectiva 

de possibilitar a inserção no mundo social. Aliás, muitas mudanças e a 

reorganização curricular caminham nesse sentido. Assim, conforme Hargreaves 

(1998) refere, as regras do mundo estão a mudar, estando na hora das regras do 

ensino e do trabalho dos professores também cambiarem. 

Numa época de revisão curricular a vários níveis, nomeadamente ao nível de 

novos princípios orientadores curriculares incluídos na reorganização curricular, 

iniciada no ensino básico e finalmente alargada ao ensino secundário, urge a 

pergunta: qual a sensibilidade das escolas, ao nível de todos os intervenientes de 

um modo geral e dos professores, em particular, a essas inovações e à 

implementação inovadora nas suas práticas curriculares? 

A reorganização curricular no ensino básico abrange a disciplina de ciências, que 

surgiu com um novo formato programático e curricular instituído. Na análise deste 

novo formato é de salientar a ênfase atribuída às actividades de carácter prático 

numa perspectiva investigativa, alicerçadas na resolução de situações problema e 

a acompanhante inovação associada no âmbito da avaliação das aprendizagens 

dos alunos. Em paralelo com estas inovações surgem, por inerência, propostas 

de metamorfose em todos os campos, incluindo o da avaliação. 

Obviamente como os efeitos de qualquer revisão curricular são lentos, é 

necessário, a curto prazo, vislumbrando resultados a longo prazo, conceder às 

escolas tempo para uma reorganização mais criteriosa, reflectida e consistente, 

para que as mudanças a este nível não fiquem apenas no papel mas possam ser 

introduzidas nas práticas dos docentes. Há assim tempo suficiente, para de modo 

autónomo e numa gestão flexível dos currículos, interpretar as orientações de 
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modo contextualizado para a realidade escolar e para a comunidade envolvente e 

redigir documentos que possam servir como objecto de reflexão e debate ao nível 

dos departamentos curriculares para que os próximos anos lectivos surjam sem 

qualquer tipo de constrangimentos e relutância relativa a estas propostas 

discutidas e revisadas e, portanto, amadurecidas e mais susceptíveis de serem 

colocadas em prática.  

Algumas reflexões são apresentadas, com base na análise das orientações 

curriculares e no programa das ciências, concebidos no cenário da nova 

reorganização curricular, em paralelo com as linhas expressas pela investigação 

em didáctica e traduzidos em linhas de inovação, que ao assumirem carácter 

prescritivo, têm grande influência na prática docente. 

 

2.2.1. PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS E PSICO-PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO 

EM CIÊNCIA 

 

As novas tendências da epistemologia, fundamentadas no construtivismo, 

consideram o conhecimento como algo em permanente evolução e 

(re)construção, num processo dinâmico e incerto. Esta visão filosófica do 

construtivismo é acompanhada de uma visão psicológica predominantemente 

cognitivista (Valadares, s. d.) na qual se destaca o papel activo e construtivo do 

sujeito no processo de conhecimento. Assim, o conhecimento científico é 

encarado como uma construção humana resultante de interacções complexas 

envolvendo sujeitos e objectos (ibid., s. d.).  

No paradigma construtivista, a oposição entre racionalismo e empirismo é 

destituída de qualquer sentido, pois a origem do conhecimento científico é 

atribuída à dialéctica entre a razão e a experiência. Ainda assim, revela 

identidade, por vezes, com o racionalismo: numa “perspectiva racionalista-

construtivista a experiência científica deve ser guiada por uma hipótese, que 

procura funcionar, sobretudo, como tentativa da sua rectificação e 

questionamento” num processo onde “o confronto entre o teórico (o idealizado) e 

a prática (o realizado) se interliga”, pois “se a hipótese intervém activamente nas 

explicações que os resultados da experiência sugerem, a teoria tem um papel 
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primordial na avaliação dos resultados obtidos” (Praia, 1999, pp.76-77). Desta 

forma, “a experiência científica enquadra-se num processo não de saber-fazer, 

mas de reflexão sistemática, de criatividade e mesmo de invenção” (ibid., 1999, 

pp.76-77).  

Neste enquadramento epistemológico, Praia & Cachapuz (1998) apresentam 

alguns dos princípios orientadores da “Nova Filosofia da Ciência”, resumidos do 

seguinte modo: o conhecimento científico é transitório e não deve nunca ser 

equiparado à verdade; a observação, como acto isolado, não conduz ao 

conhecimento científico, pois observamos o mundo através de ‘lentes teóricas’; o 

novo conhecimento científico é produzido por actos de criatividade e de 

imaginação, aliados aos métodos do inquérito científico, numa actuação pessoal e 

humana; a mudança no conhecimento científico é controversa e portanto difícil; os 

cientistas investigam um universo onde estão inseridos. 

Actualmente é possível distinguir diferentes perspectivas epistemológicas 

construtivistas, tais como construtivismo radical, construtivismo humano, 

construtivismo social, construtivismo cultural e construtivismo crítico (Valadares, s. 

d.). As duas posições mais referidas na literatura são o construtivismo humano, 

mais céptico e subjectivo, e o construtivismo social, mais humanizado. Estas 

perspectivas podem ser relacionadas com correntes da psicologia: a primeira 

radica na psicologia de Piaget, enfatizando a construção pessoal e individual do 

conhecimento; a segunda, na linha dos trabalhos de Vygotsky, enfatizando a 

importância do contexto social e cultural da construção do conhecimento (Hodson, 

1993, 1994, 2000). 

Nesta linha, Hodson (1993) afirma que o conhecimento científico é o produto de 

uma complexa actividade social que precede e sucede ao acto individual da 

descoberta ou criação, pelo que a prática científica e o conhecimento científico 

dependem de factores culturais e reflectem o meio social, religioso, político e 

económico na qual se desenvolve.  

Em suma, parece possível distinguir dois paradigmas para os conceitos de 

ciência, claramente opostos nos pressupostos em que assentam, o paradigma 

tradicional, positivista, e o paradigma contemporâneo, construtivista. Cada um 

deles inclui várias perspectivas que foram surgindo gradualmente ao longo do 
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tempo. Actualmente, parece que se impõe uma concepção de ciência, 

identificável com o quadro teórico do denominado construtivismo social. 

Hodson (1993) sugere que a compreensão individual do aluno acerca da natureza 

da ciência e da actividade científica resulta da interacção entre as experiências 

informais de aprendizagem, por meio da televisão, filmes, livros, museus, etc., e 

as experiências curriculares do ensino formal, as quais, por sua vez, são 

determinadas pelas visões de ciência do próprio professor. Praia (1999, pp. 57, 

61) menciona que se reconhece, “sem dificuldade, que as concepções que os 

professores possuem acerca da natureza da ciência e da investigação científica, 

poderão influenciar a sua prática profissional, incluindo a planificação das 

actividades de aprendizagem” interferindo “não só no que ensinam, mas, 

sobretudo, no ‘como ensinam’ o prescrito no currículo e mesmo no significado que 

parecem atribuir a esse ensino”. Opinião semelhante é manifestada por Hodson 

(1993), que se refere a um ‘currículo oculto’ constituído por um conjunto de 

mensagens, explícita ou implicitamente, veiculadas pelo professor e que terão 

grande impacte nas perspectivas dos alunos acerca da ciência. Além disso, Praia 

& Cachapuz (1998, p.72) mencionam “que os professores de ciências têm um 

importante papel na construção de uma imagem de ciência que os seus alunos 

hão-de futuramente veicular”. Hodson (1993) e Praia & Cachapuz (1998) referem 

ainda que a forma como se ensina e aprende a ciência depende grandemente da 

concepção de ciência do professor que ensina e do aluno que aprende. Estas 

concepções, não alheadas da sociedade em que se inserem, podem ser 

relacionadas com correntes filosóficas da epistemologia da ciência. 

Hoodson (1993, 1996), entre outros, apresentam os pressupostos fundamentais 

de um modelo de ciência, com uma qualidade implícita por inerência no currículo 

escolar, capaz de assegurar o desenvolvimento curricular de uma imagem mais 

próxima da prática científica.  

Neste sentido, reconhece-se a necessidade de repensar a educação em ciência, 

tornando-a mais coerente com os pressupostos epistemológicos actuais. Hodson 

(1992a, 1992b, 1994, 2000) apresenta um ‘modelo de Ciência para uso escolar’ 

que destaca a natureza interactiva e reflexiva da ciência, cujos elementos 

principais são: uma fase de planificação, que envolve a formulação de perguntas 
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e hipóteses e a idealização de procedimentos; uma fase de realização 

laboratorial, aplicando procedimentos para recolha de dados; uma fase de 

reflexão, durante a qual se interpretam os dados laboratoriais segundo diferentes 

perspectivas teóricas; uma fase de registo e relato de todo o processo, para uso 

pessoal ou para comunicação aos outros. 

Em síntese, da asserção anterior é de referir que os currículos, os professores, 

bem como os materiais e produtos didácticos que utilizam, devem preconizar uma 

visão construtivista da ciência, numa abordagem holística e socialmente 

orientada, contrariando a tendência adoptada. 

 2.2.2. PERSPECTIVAS DE ENSINO DAS CIÊNCIAS 

 

Segundo Praia & Cachapuz (1998) a investigação didáctica sugere que as 

concepções dos professores de ciências sobre a natureza da ciência e o que é 

fazer ciência influenciam o modo como ensinam as disciplinas científicas 

curriculares. É por isso possível delinear um certo paralelismo entre as diversas 

perspectivas de ensino das ciências prevalecentes ao longo do tempo e 

determinada concepção epistemológica de ciência. Porém, “a sala de aula não é 

um laboratório de investigação (nem os alunos cientistas) pelo que as estratégias 

a adoptar têm que ter em conta não só apropriações epistemológicas, mas 

também a dimensão pedagógica” (ibid., 1998, p.77). 

 

2.2.2.1. PERSPECTIVAS TRADICIONAIS 

 

Tradicionalmente, o ensino das ciências tem colocado a ênfase na transmissão de 

um corpo de conhecimentos bem definido, os conteúdos da ciência, entendidos 

como produtos acabados, certos e infalíveis que não são negociáveis nem 

questionáveis. Esta transmissão cultural assenta, principalmente, na exposição 

oral dos conteúdos científicos pelo professor, ainda que, por vezes, recorra a 

meios audiovisuais, ou a trabalho laboratorial de ilustração ou verificação, pois 

sendo os conhecimentos considerados externos ao sujeito, para os aprender 

basta usar os órgãos dos sentidos, nomeadamente ouvir e ver com atenção 

(Cachapuz, 2000; Cachapuz et al., 2002). Esta abordagem veiculada como 
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Ensino Por Transmissão (EPT) assenta no pressuposto psico-pedagógico 

behaviorista de que a aprendizagem ocorre através de um processo de 

acumulação passiva de informações, por memorização e reprodução das 

informações, e na epistemologia positivista que atribui aos conhecimentos 

científicos os atributos da verdade, objectividade e evidência. 

Na tentativa de ultrapassar as limitações do EPT surge uma outra abordagem, 

veiculada como Ensino Por Descoberta (EPD), na qual o ensino das ciências 

consiste fundamentalmente em actividades de descoberta de conceitos e leis a 

partir de dados certos e objectivos obtidos por utilização generalizada de um 

‘método científico’ universal, linear e sequencial (Cachapuz, 2000; Cachapuz et 

al., 2002). Ainda assenta na convicção de que: “os alunos aprendem por conta 

própria qualquer conteúdo científico a partir da observação; de que a ênfase 

exagerada na realização de Trabalhos Experimentais [TE] radicados no sensorial 

e no imediato que leva à descoberta de factos ‘novos’ e de que é a interpretação, 

mais ou menos contingente, de tais factos que conduz, de forma natural e 

espontânea, à construção de ideias – APD [Aprendizagem Por Descoberta] ” 

(Santos & Praia, citados por Praia & Cachapuz, 1998, p.75). O conflito cognitivo e 

o erro são desvalorizados ou mesmo excluídos do processo de aprendizagem, 

pois todos os alunos devem chegar, guiados pelo professor, aos mesmos 

resultados (Cachapuz, 2000; Cachapuz et al., 2002). 

Vários autores, como Praia & Cachapuz (1998, p. 72) referem “as muitas relações 

existentes entre perspectivas empiristas/indutivistas sobre o conhecimento 

científico e as práticas tradicionais de ensino das ciências” que assentam em 

modelos de aquisição conceptual, nomeadamente no EPD.  

Hodson (citado por Praia, 1999) apresenta quatro factores, associados entre si, 

que fizeram perdurar o modelo de EPD até aos nossos dias: 

1) a aparente simplicidade comparativamente a outros modelos de ciência; 

2) a identificação com os prestigiados métodos ditos activos e centrados no aluno; 

3) as representações empiristas e indutivistas que os professores têm acerca da 

natureza da ciência, reforçadas nos livros de texto e materiais didácticos de 

ciências; 
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4) a convicção num método científico como algoritmo para as investigações 

científicas. A estes factores Cachapuz (2000) acrescenta ainda um outro, a 

confiança na objectividade e na imparcialidade dos factos.  

 

2.2.2.2. PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS 

 

O fracasso global das abordagens baseadas na aquisição conceptual, por 

transmissão ou por descoberta, criou condições para uma inovação do ensino em 

ciências, fundamentada nos princípios construtivistas das teorias contemporâneas 

da epistemologia e da aprendizagem.  

Nas últimas décadas do século XX, têm surgido diversas teorias e modelos 

construtivistas para o ensino da ciência. Basicamente, distinguem-se duas linhas, 

uma enfatiza a construção individual, a outra realça o contexto social da 

aprendizagem.  

Na primeira linha de abordagem, a aprendizagem resulta de um processo 

individual de construção de estruturas cognitivas, influenciado pela interacção 

com os outros. A tónica é colocada na actividade cognitiva do sujeito, 

privilegiando as construções prévias que filtram e descodificam a informação 

recebida do exterior (Cachapuz, 2000). Assim, “o professor passa a ter um papel 

importante como mediador entre o conhecimento científico e o conhecimento do 

aluno, pelo que a sua grande preocupação deve ser relativa à mudança 

conceptual e metodológica e não à simples aquisição de conceitos” (Praia & 

Cachapuz, 1998, p.75). 

A esta perspectiva construtivista e cognitivista está inerente, aquele que é, 

genericamente designado de Ensino por Mudança Conceptual (EMC), originário 

dos resultados de investigação didáctica do movimento das concepções 

alternativas, iniciado na década de 70 do século passado, e desenvolvido na 

década seguinte. As Concepções Alternativas (CA) são “representações 

pessoais, espontâneas e solidárias de uma estrutura e que podem ser ou não 

partilhadas por um conjunto de alunos”, que “decorrem essencialmente da 

experiência pessoal do aluno, da cultura e da linguagem” e “não têm o estatuto de 

conceitos científicos” (Cachapuz, 2000, p.23). Consoante essas concepções 
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pessoais do aluno se afastam mais ou menos da concepção científica, a 

aprendizagem ocorre por troca conceptual, de uma forma descontinuada que 

implica ruptura com os esquemas prévios, ou por captura conceptual, num 

processo continuado de reconstrução conceptual (Cachapuz, 2000). Sintetizando, 

“podemos dizer que o EMC representa um avanço na conceptualização do ensino 

das ciências em relação ao EPT e ao EPD. O aluno apresenta-se agora como um 

sujeito cognitivamente activo, um sujeito em construção que se auto-regula e 

auto-transforma à medida que (re)organiza e amplia a sua estrutura cognitiva, 

função do confronto entre as suas ideias e os conceitos científicos, confronto esse 

capaz de gerar a pretendida mudança conceptual” (Cachapuz, 2000, p.40). Deste 

modo é um processo activo, interactivo, integrador que envolve mudanças de 

diversos tipos, com adição, associação, rearranjo e troca conceptual. Numa visão 

muito sucinta, adaptada da perspectiva Hodson (1994), este modelo implica a 

consecução de três passos: primeiro, identificar as concepções alternativas dos 

alunos; segundo, produzir o conflito cognitivo, fornecendo estímulos que 

permitam aos alunos explorar as suas ideias, por exemplo através de 

experiências, e terceiro, apoiar a reformulação das ideias dos alunos, realçando 

a aplicabilidade das novas perspectivas em diferentes situações. 

Segundo Cachapuz (2000), o EMC fracassou por razões de ordem interna e 

externa. As razões de ordem externa prendem-se com um distanciamento entre a 

investigação educacional e a prática docente, com condicionalismos 

organizacionais da escola e com o factor tempo. Nas razões de ordem interna 

inclui-se a sobrevalorização dos conceitos como o fim e não como um meio de 

aprendizagem, pelo professor, pelo aluno e pelo próprio currículo, “desvalorizando 

finalidades educacionais e culturalmente relevantes, ligadas aos valores a às 

atitudes, assim como aos interesses e necessidades pessoais dos alunos”, 

agravado pelo facto de “tais conceitos surgirem ao aluno como não estando 

relacionados e integrados” (Cachapuz, 2000, p.41), dificultando ou impedindo a 

(re)estruturação das estruturas cognitivas do aluno; por outro lado, a mudança 

conceptual depende de um exigente processo metacognitivo de pensar sobre o 

pensar. Esta mudança não ocorre de forma rápida e linear mas implica rupturas 

que decorrem de um processo gradual e demorado. 
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Cachapuz et al. (2002) descrevem uma perspectiva inovadora para o ensino das 

ciências, marcada pela concepção epistemológica da nova filosofia da ciência e 

pelas recentes teorias cognitivistas, designada, pelos referidos autores, por 

Ensino Por Pesquisa (EPP). Esta perspectiva de ensino envolve “cognitivamente 

e afectivamente os alunos”, numa perspectiva educativa mais relevante e actual 

ligada aos interesses sociais e pessoais e geradora de maior motivação, em 

situações capazes de “garantir que as aprendizagens se tornarão úteis e 

utilizáveis no dia-a-dia” e assim promover a ‘literacia científica’ dos jovens 

(Cachapuz, 2000, p.46). Deste modo, é uma perspectiva de acção, sem respostas 

prévias e “sem conduções muito marcadas pela mão do professor” (ibid., 2000, 

p.45). Porém, não está centrada nos produtos do saber estruturado mas 

sobretudo nos contextos de descoberta que implicam metodologias activas de 

participação, empenho e co-responsabilização pessoal. Os conteúdos adquirem 

pertinência, num contexto mais vasto (holístico) de interligações e interacções, 

como meios necessários para a formulação e estudo de problemas. Neste 

modelo, o ensino das ciências deve propiciar mudança conceptual, atitudinal e 

metodológica. 

Cachapuz (2000) considera existirem três etapas consistentes na metodologia de 

ensino segundo a perspectiva EPP, organizadas em ciclos, de forma articulada e 

não de forma linear: a problematização, as metodologias de trabalho e a 

avaliação terminal. A primeira fase, de problematização, envolve definir a 

situação em torno da qual se desenvolve o processo de ensino, surgindo algumas 

questões – problema, geradoras de acção. Esta problematização, mediada pelo 

professor, equaciona a mobilização de três vertentes que implicam, o currículo 

intencional, os saberes pessoais académicos, culturais e sociais que os alunos 

previamente possuem e situações problemáticas no âmbito da interacção Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Numa segunda fase, que implica a 

procura de respostas possíveis para as questões – problema, as metodologias de 

trabalho, envolvem actividades variadas, como o trabalho laboratorial, o trabalho 

de campo, as leituras relativas a situações da história da ciência, a pesquisa de 

informação com ou sem recurso às Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), aos debates, entre outras, que podem polarizar-se no professor ou no 
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aluno. Numa última fase, procura-se aferir o modo como o processo de pesquisa 

decorreu e procura da resposta adequada, ou não, às questões – problema.  

Assim, a avaliação, neste contexto, em oposição à avaliação tradicional, que 

reforça uma concepção enciclopédica do conhecimento em que os alunos 

adoptam condutas em função do que sabem que será valorizado ou sancionado, 

envolve uma avaliação inicial de diagnóstico, desenvolve-se como avaliação 

formativa e culmina numa avaliação sumativa, mas deve ser tanto quanto possível 

formativa (Cachapuz, 2000). Na fase de problematização e selecção são criadas 

condições geradoras de conflito cognitivo: os alunos, de preferência em grupos de 

trabalho, a partir de um problema aberto, formulam e discutem hipóteses, 

recorrem à pesquisa bibliográfica e/ou a investigações experimentais visando a 

demonstração. Na segunda fase, num potenciar do rigor conceptual, estabelecem 

relações, num processo de compreensão e memorização necessário à construção 

de um conjunto de conhecimentos teóricos. Enquanto processo, de carácter 

pessoal, é lento, pela imposição, em termos de tempo e dedicação, que demanda 

de modo exigente. Neste procedimento as explicações do professor e o estudo de 

textos têm especial relevância. A última fase, na óptica da retenção por aplicação, 

envolve a transferência, isto é, a aplicação do conhecimento científico adquirido 

em outros contextos, incluindo o quotidiano, com a finalidade de reforçar aqueles 

conhecimentos, em oposição às antigas concepções. 

Em cada uma destas fases pode haver sub – fases, geradoras de ciclos de 

planificação, acção e reflexão, que se repetem, por vezes individualmente, outras 

vezes em grupo, por vezes com a colaboração de professor. A linguagem tem um 

importante papel nestas actividades, quer na negociação, quer na coordenação 

das actividades dos grupos, quer nas deliberações e desenvolvimentos 

conceptuais, procedimentais e atitudinais. 

Algumas metodologias de ensino propostas nas novas orientações curriculares 

coadunam-se com esta nova perspectiva de ensino, como é o caso do ensino 

baseado na resolução de problemas, no ensino baseado em projectos e na 

abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). No entanto, em 

todos os métodos de ensino acima citados é essencial explorar situações – 

problema que se harmonizem com os interesses dos alunos e alcançar as 
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possíveis soluções, num pluralismo metodológico, visando a construção do 

conhecimento.  

 

2.2.3. PERSPECTIVAS CONSTRUTIVISTAS NO ENSINO DAS CIÊNCIAS 

 

O professor de ciências dispõe actualmente de algumas estratégias que se 

coadunam com as perspectivas construtivistas, podendo ser articuladas numa 

abordagem direccionada para a resolução de problemas segundo a perspectiva 

investigativa. As potencialidades destas ‘ferramentas de trabalho’ no ensino das 

ciências são ainda deficientemente exploradas (Valadares, s.d.) e a sua eficácia 

depende no modo como são postas em prática. Mas é necessário considerar que 

os diversos alunos reagem de modo diferenciado às estratégias de ensino 

seleccionadas pelo professor.  

Actividades laboratoriais nas suas várias modalidades, o trabalho de campo, 

debates sobre situações controversas, pesquisa e organização de informação, 

com ou sem a utilização das TIC, leitura e estudo de textos diversos relacionados 

com a história da ciência, entre outras metodologias corroboram o pluralismo 

metodológico defendido por Cachapuz (2000). No desenvolvimento curricular, 

integrando essas actividades, sobressai a utilidade de instrumentos como os 

organizadores gráficos apresentados por Mintzes & Wandersee (2000), dos quais 

destacamos os mapas de conceitos, os vês do conhecimento e os fluxogramas, 

que parecem ser os mais divulgados e pertinentes no contexto do ensino das 

ciências (Mintzes et al., 2000; Moreira & Buchweitz, 2000). Estes diagramas 

elaborados preferencialmente pelos alunos, revelam a progressão da 

aprendizagem e a estrutura do conhecimento dos seus autores, mas podem 

também ser fornecidos pelo professor para ajudar os alunos a organizar as suas 

estruturas cognitivas. 

A adopção de tais estratégias deve ser gerida pelos pressupostos 

epistemológicos e pedagógicos do construtivismo, que implicam um aluno activo e 

participativo, e subentendem a aprendizagem da ciência como um processo em 

construção, sendo o trabalho cooperativo em pequenos grupos e no grupo – 
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turma, se bem concebido e orientado pelo professor, um recurso de eleição nesta 

perspectiva (Valadares, s. d.). 

O recurso ao trabalho de grupo no ensino das ciências tem vindo a aumentar, à 

medida que as perspectivas de aprendizagem passaram de um contexto 

individual, fundamentado nas teorias de Piaget, para um contexto social e 

cooperativo, na linha das teorias de Vygotsky, e à medida que os professores se 

vêm apercebendo das suas potencialidades (Jones & Carter, 2000). Segundo 

estes autores, “os professores vêem o trabalho de grupo como o modo mais 

eficaz de satisfazer as inúmeras necessidades dos alunos, numa aula de ciências 

heterogénea” (Jones & Carter, 2000, p.233) e alguns reconhecem que lhes dá a 

oportunidade de observar os alunos de outra forma já que o trabalho de grupo é 

mais autónomo do professor do que numa aula tradicional de ensino 

individualizado. Em grupos, os alunos podem apoiar a construção do 

conhecimento uns dos outros ou cooperar para “criar um produto que é melhor do 

que o que teria sido construído por qualquer um deles isoladamente” (ibid., 2000, 

p.235). Os colegas de grupo podem mediar a aprendizagem uns dos outros de 

maneiras muito diversas e complementares dos métodos do professor, tais como: 

ao verbalizarem as suas ideias e estratégias, favorecendo a compreensão dos 

assuntos; através do uso de metáforas ou analogias que aproximam um conceito 

novo de um outro que lhes é familiar; promovendo a mudança conceptual, ao 

ajudar os alunos a sentirem insatisfação com os conceitos que têm e reconhecer 

a relevância e aplicabilidade de conceitos novos ou a ligar as novas ideias aos 

conhecimentos anteriores; ao aplicarem a sua maior experiência com uma 

determinada ferramenta da ciência (como os materiais e equipamentos 

laboratoriais) podem ajudar a seleccionar, usar e compreender os aspectos mais 

relevantes da sua utilização pelos outros alunos. 

Para além disso, o trabalho de grupo é muito útil para que os estudantes 

aprendam a valorizar os talentos, capacidades, aptidões e opiniões dos outros 

(Jones & Carter, 2000). 

Para formarem grupos de trabalho eficazes, os professores necessitam de avaliar 

os hábitos de trabalho, domínio da linguagem, capacidades de manipulação, 

sociabilidade e níveis conceptuais dos vários alunos (Jones & Carter, 2000). Deve 
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ter-se em conta que a eficácia do grupo depende do sentido de responsabilidade 

de cada elemento do grupo, bem como da utilização das diversas capacidades e 

aptidões através da distribuição de diferentes papéis aos elementos do grupo. 

Deve ainda atender-se a que o acesso ao poder e autoridade no grupo varia com 

o género, raça, personalidade e grau socio-económico e que os elementos do 

grupo dominam diferentemente os diversos assuntos, conteúdos e tarefas (Jones 

& Carter, 2000). Segundo Valadares (s.d.), alguns estudos que têm sido 

efectuados mostram que os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos devem 

ser levados em conta e devem ser tanto quanto possível respeitados, em 

ambientes construtivistas de aprendizagem cooperativa. 

 

2.2.4. DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE CIÊNCIAS DO ENSINO BÁSICO 

 

O novo formato do programa curricular instituído, inserido no quadro da nova 

reorganização curricular do ensino básico assenta em determinados pressupostos 

epistemológicos e psico-pedagógicos. Um desses pressupostos basilares, 

subjacente a este novo programa, é a perspectiva de ensino das ciências por 

pesquisa (EPP). Numa caracterização sumária didáctico – pedagógica nesta 

perspectiva subjaz o estudo de problemas abertos (situações - problema), sempre 

que possível, com interesse para os alunos e de âmbito CTSA; o trabalho de 

grupo e de cooperação inter-grupos; actividades de síntese e de reflexão crítica – 

os ‘pontos de situação’; a avaliação da aprendizagem que englobe conceitos, 

capacidades, atitudes e valores (Cachapuz, 2000). 

No novo programa é preconizada uma abordagem na linha da natureza da ciência 

e história da ciência. Assim, numa abordagem deste tipo urge a consideração a 

perguntas como: o que é e o que não é ciência; que regras e procedimentos 

seguem os cientistas e o que devem esperar os indivíduos e a sociedade da 

ciência e que expectativas são inadequadas. 

Naturalmente que a perspectiva histórica permite colocar em evidência a natureza 

da ciência (evolução de teorias, métodos e problemas). Numa abordagem deste 

tipo é imprescindível conciliar perspectivas sociológicas (externas à ciência) com 
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perspectivas que valorizem a evolução dos conteúdos científicos (internas à 

ciência). 

No que concerne às actividades práticas, sugeridas no programa, assentam na 

classificação e caracterização proposta por Leite (2000). Assim, o Trabalho 

Laboratorial (TL) engloba o trabalho prático que inclui actividades que requerem 

a utilização de materiais de laboratório, mais ou menos convencionais, e que 

podem ser realizadas num laboratório ou mesmo numa sala de aula normal, 

desde que não sejam necessárias condições especiais, nomeadamente de 

segurança, para a realização das actividades. O Trabalho Prático (TP) não 

laboratorial envolve a realização de actividades de resolução de problemas de 

lápis e papel, de pesquisa de informação na biblioteca ou na internet, de utilização 

de simulações informáticas, entre outras. O Trabalho de Campo (TC) é um tipo 

de trabalho prático que é realizado ao ar livre. Finalmente considera o Trabalho 

Experimental (TE) como um trabalho prático envolvendo o controlo e 

manipulação de variáveis (laboratorial e campo).  

A concepção do TC preconizada no novo programa assenta nos seguintes 

pressupostos: o trabalho de campo deve ser desenvolvido de forma 

contextualizada e apresentar um conjunto de actividades articuladas entre si, o 

que implica a necessidade de incluir uma unidade preparatória (pré-saída) e uma 

unidade síntese (pós-saída); privilegiar ainda a resolução de situações-problema. 

De acordo com Hodson (1993) o ensino das ciências deve incluir três tipos de 

aprendizagens: associadas à aquisição de conhecimentos conceptuais, sobre a 

natureza da ciência, facilitadora de uma compreensão dos métodos da ciência e 

sobre a prática da ciência, desenvolvendo conhecimentos técnicos sobre a 

investigação científica e a resolução de problemas.  

Os processos de avaliação preconizados no novo programa assentam numa 

perspectiva construtivista a par com as propostas das novas metodologias 

inovadoras também elas concebidas numa abordagem construtivista. Assim, visto 

que o processo de ensino e aprendizagem preconiza níveis de abordagem 

construtivistas, numa correlação inerente, em permanente dialéctica, processos 

de ensino e aprendizagem e processos de avaliação também preconizam esse 

tipo de abordagem (Valadares & Graça, 1998). 
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Algumas das estratégias construtivistas recomendadas pela investigação em 

didáctica das ciências são sugeridas nas orientações metodológicas dos 

programas disciplinares. Nas metodologias de ensino das ciências, no ensino 

básico, sugeridas nas actuais e novas orientações curriculares emanadas do 

ministério, o aluno tem um papel activo e os seus trabalhos são orientados e 

dinamizados pelo professor, recomendando-se actividades investigativas de 

resolução de problemas, num contexto CTS. Os princípios orientadores do 

processo de ensino expostos no novo programa têm claramente uma orientação 

CTS e estão formulados à luz do construtivismo social. Recomenda-se a 

realização de trabalho laboratorial nas diversas modalidades, do tipo investigativa 

ou pesquisa de informação para resolução de problemas. Reporta ainda para a 

utilização de diferentes formas e fontes de informação incluindo as novas TIC. 

Assume-se o papel da linguagem como veículo de comunicação e instrumento de 

estruturação do pensamento, destacando-se a importância da discussão em 

pares ou pequenos grupos. Pretende-se o desenvolvimento global do aluno, 

respeitando as diferenças individuais, interesses, ritmos e meios sociais, num 

processo educativo em que o professor é o orientador e o aluno é o sujeito activo 

(DEB, 2001b). 

No novo programa das ciências as sugestões metodológicas apontam para a 

utilização de situações – problema, propondo a sua exploração com recurso a 

diversas actividades articuladas em diversos ambientes como a sala de aula, o 

laboratório e o campo. A definição de questões orientadoras, a pesquisa, 

interpretação e organização de informação, a planificação e realização de 

trabalho laboratorial, a observação de materiais biológicos, a interpretação de 

imagens e modelos e as discussões e debates devem fazer parte dos métodos a 

adoptar (DEB, 2001b). 

A consecução dos objectivos de cada disciplina, qualquer que ela seja, depende 

da adopção de estratégias de ensino diversificadas e aplicáveis em diferentes 

contextos educativos.  

O programa curricular instituído, no quadro da nova reorganização do ensino 

básico, foi desenhado num cenário que lhe é contemporâneo no que concerne às 

marcas características evidenciadas na proposta ao nível das concepções 
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culturais, educativas, científicas e epistemológicas próprias. As marcas também 

se evidenciam no que diz respeito às exigências do nível central instituído, para o 

desenvolvimento e concepção do currículo de ensino das ciências a este nível, 

nomeadamente ao enfatizar o ensino prático, no destacar a utilização das TIC, no 

incluir e valorizar a educação para a cidadania (DEB, 2001a). 

Acresce referir que, as propostas programáticas para o ensino das ciências, do 

ensino básico, ainda estão irremediavelmente destinadas a serem confrontadas 

com as concepções e as expectativas dos professores, das famílias e dos alunos. 

Naturalmente, o programa curricular não é per se garantia de transformação e 

melhoria do ensino, mas sim, quando muito, a abertura de espaços de discussão, 

reflexão e esforço no sentido de melhorar as aprendizagens dos nossos alunos.  

No entanto, este programa curricular foi desenhado pelos autores que tomaram 

determinadas opções nomeadamente quanto aos conteúdos seleccionados, à sua 

sequenciação, às estratégias didácticas a privilegiar, ao modelo de aprendizagem 

a assumir, aos materiais e recursos a aconselhar e ao tipo de avaliação a 

privilegiar. 

No programa curricular instituído aparecem terminologias como modelos 

explicativos, conceitos estruturantes e concepções alternativas. Conceitos 

estruturantes referem-se a ideias-chave a partir das quais se pode desenvolver 

com maior facilidade o conhecimento científico, isto é, conceitos elementares que 

possibilitem a articulação e a construção de uma complexidade crescente de 

ideias que permitam conceber novos factos. Modelos explicativos é um conceito 

mais abrangente que inclui um certo número de concepções e respectivas 

relações, estabelecidas em determinado momento para responder a um problema 

com que o aluno se depara (DEB, 2001b). 

As assunções no currículo nacional de competências essenciais de ciências, no 

que diz respeito aos princípios e valores, subjacentes a todas as orientações 

curriculares, são explicitadas seguidamente: concepção de uma abordagem 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA); preconiza o desenvolvimento 

curricular de competências essenciais e específicas; e a promoção da literacia 

científica. 
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A concepção do novo programa de ciências, do ensino básico, sugere uma 

abordagem do tipo Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). A ciência 

em relação com as aplicações tecnológicas e inserida num contexto social, em 

oposição a uma imagem descontextualizada, isto é, a aprendizagem da ciência e 

da tecnologia na problemática do meio natural e social em que se insere a escola. 

A perspectiva ou abordagem CTS do currículo das ciências aponta para a 

organização de actividades de ensino e aprendizagem ou experiências de ensino 

e aprendizagem centradas em contextos reais, com significado para os alunos, 

promotoras do desenvolvimento integrado de competências de natureza 

conceptual, atitudinal e procedimental. Neste tipo de abordagens, o conhecimento 

e a compreensão de conceitos e processos não se assumem em si mesmos, 

como finalidades de ensino e aprendizagem mas como meios indispensáveis para 

a compreensão efectiva das questões em análise, pois permite compreender e 

avaliar criticamente diferentes argumentos ou pontos de vista. Esta orientação 

metodológica visa a alfabetização cientifica dos alunos, valorizando a capacidade 

de se tornarem cidadãos capazes de assumirem posturas críticas e responsáveis, 

face ao desafio de participarem nos processos democráticos de tomada de 

decisão, quando estão em jogo questões de natureza científico-tecnológica com 

impacte social e ou ambiental (DEB, 2001a; Galvão, 2002; Martins, 2002). António 

Damásio (1999, p.24), ao abordar os dois planos da consciência, um mais simples 

e básico, “que nos permite reconhecer o impulso para conservar a vida e 

desenvolver um interesse por si mesmo, para uma consciência no seu plano mais 

complexo e elaborado, que nos ajuda a desenvolver um interesse pelos outros e 

por si mesmo.” Uma abordagem CTS do ensino das ciências consiste em 

coadjuvar os alunos a passar do plano mais elementar e basilar para o plano mais 

complicado e intricado. 

No documento que regulamenta o currículo do ensino das ciências (DEB, 2001a) 

a noção de competência adoptada, no desenvolvimento do currículo, é 

abrangente. Segundo Perrenoud (1999) é um processo de activação de recursos 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) “e que pode ser entendida como saber 

em acção ou em uso” numa variedade de contextos e em situações problemáticas 

(DEB, 2001a, p.9). Assim, esta noção salienta a necessidade da promoção do 
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desenvolvimento de capacidades e atitudes que possibilitem a utilização dos 

conhecimentos pelos alunos em situações diversificadas em oposição à 

tradicional noção da necessidade de aquisição de conhecimentos, capacidades e 

atitudes. Nesta acepção o que se entende por competência aponta para a noção 

de literacia científica, que inclui “o que se sabe, o que se sabe fazer e aquilo a 

que se dá valor” (Gräber e Nentwig, 1999, citado por Galvão & Freire, 2004). 

Assim, “não se trata de adicionar a um conjunto de conhecimentos um certo 

número de capacidades e atitudes, mas sim de promover o desenvolvimento 

integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos 

conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos familiares ao 

aluno” (DEB, 2001a, p.9). No entanto, a designação de competências essenciais 

utilizada, no contexto da reorganização curricular, ressalta “os saberes que se 

consideram fundamentais, para todos os cidadãos, na nossa sociedade actual, 

tanto a nível geral como nas diversas áreas do currículo” (ibid., p.10). 

No documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais 

(DEB, 2001a) o conceito de literacia científica utilizado aproxima-se do conceito 

de competência. Canavarro (1999) define literacia científica como ‘aptidão para 

lidar com a ciência’, englobando nessa aptidão três dimensões como o 

entendimento da abordagem científica das questões, o entendimento de conceitos 

básicos da ciência e o entendimento de questões de política científica. Shamos 

(1995), citado por Martins (2002, p.13), refere que a terminologia “literacia 

científica” engloba um conceito com diversos significados e, portanto, de definição 

difícil em termos operativos. Segundo Martins (2002, p.13) a terminologia, 

abrangente da mesma concepção, é diversificada. Nas culturas anglo-saxónicas e 

francófonas os termos utilizados é o de “literacia científica” e “alfabetização 

científica” enquanto que o adoptado pela UNESCO é o de “cultura científica”. 

Lewenstein (1996), citado por Martins (2002, pp.13, 14), integra no conceito de 

“alfabetização científica” três dimensões, a prática, cívica e cultural. A primeira 

refere-se ao conhecimento científico com utilidade na vivência em sociedades 

modernas. A segunda reporta para o conhecimento utilizado na avaliação das 

decisões políticas. A última diz respeito ao conhecimento que possibilita uma 

avaliação da excelência numa postura intelectual da sapiência científica. 
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Teixeira & Martins (2004, p.291) aborda a noção de literacia científica no ensino 

das ciências ao referir que este permite dotar os alunos com “saberes, atitudes e 

valores que lhes permitam a compreensão do mundo e a interacção em 

sociedade, numa cidadania participante”. Este ensino das ciências para a literacia 

científica pode ser concretizado através de abordagens CTS. 

Esta abordagem CTS ao ensino das ciências é integrante da ideia estruturante 

definida na concepção do currículo de ciências do ensino básico, apresentada no 

documento das competências essenciais, que é a seguinte: “Viver melhor no 

planeta Terra pressupõe uma intervenção crítica e reflectida, visando o 

desenvolvimento sustentável que tendo em consideração a interacção Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente, se fundamentam em opções de ordem social 

e ética e em conhecimento científico esclarecido sobre a dinâmica das relações 

sistémicas que caracterizam o mundo e sobre a influência dessas relações na 

saúde individual e comunitária” (DEB, 2001a, pp.133, 134). 

O documento ainda se refere a este tipo de abordagem ao registar as temáticas 

transversais, como parte integrante do currículo, a tratar nas diversas áreas 

disciplinares, “nomeadamente no âmbito da educação para os direitos humanos, 

da educação ambiental e da educação para a saúde e o bem-estar, em particular, 

a educação alimentar, a educação sexual e a educação para a prevenção de 

situações de risco pessoal (como a prevenção rodoviária ou a prevenção do 

consumo de drogas)”; naturalmente, que é referenciado que outros temas 

transversais, podem igualmente integrar o currículo, quando a sua relevância, no 

contexto da concepção e implementação de projectos, “identificada pela escola no 

início ou num dado momento do desenvolvimento dos projectos curriculares da 

escola ou de uma turma” (DEB, 2001a, pp.10, 11). A abordagem aos temas 

transversais pode contemplar “duas perspectivas articuladas entre si: por um lado, 

numa abordagem de problemas e no desenvolvimento de projectos de natureza 

interdisciplinar; por outro lado, através de aprendizagens específicas situadas no 

âmbito das várias disciplinas” (ibid., 2001a, p.10, 11). 

Assim, em conformidade com as novas orientações curriculares instituídas 

consideradas, propõe-se a concepção de planos de intervenção que permitam 

uma abordagem à temática Educação para a Saúde. 
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2.3. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

2.3.1. CONCEITOS DE SAÚDE   

 

O termo saúde é um conceito dinâmico e determinado pelo factor histórico – 

social que evoluiu e sofreu mutações no decurso das épocas. Ainda há a 

considerar, para entender a noção de saúde, factores como as condições de vida 

e a cultura das populações. 

A etimologia da palavra auxilia na compreensão do significado deste conceito. A 

palavra deriva do latim, “salute(m) que significa bom estado, salvação, ventura, 

saúde, cura, manutenção, conservação” (Torrinha, 1986, p.767). A sua origem 

etimológica revela o sentido pluridimensional imputado à concepção de saúde. O  

conceito de saúde está aliado ao conceito de vida e por inerência ao de promoção 

de saúde. Mein (1997, p.44) refere que a palavra “saúde e perfeição têm 

etimologias iguais, isto é derivam da mesma raiz”. 

A saúde é considerada, em todas as sociedades, um dos grandes valores 

pessoais e colectivos à qual individualidades e organizações devotam uma parte 

importante de seus recursos materiais e intelectuais. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1974, enunciou a seguinte noção de 

saúde: “Saúde é o estado de total bem-estar corporal, mental e social, e não, 

apenas a ausência de doença ou enfermidade.” 

Entender a saúde, na concepção da OMS, como “um estado completo de bem-

estar físico, mental e social”, é encarar a saúde como um estado positivo no que 

diz respeito ao indivíduo como um todo inserido no contexto do seu estilo de vida 

(OMS, 1985, p.31). Assim a OMS apresenta uma concepção positiva, mecanicista 

e relativa de saúde.  

Segundo Bento (1991, p.43), entende-se saúde “como o óptimo funcionamento do 

organismo na totalidade das suas manifestações activas e reactivas da sua vida, 

face ao envolvimento natural e social em cada período da existência”. 

A saúde inscreve-se numa categoria principalmente subjectiva, como sinónimo 

para uma qualidade de vida individual, “é algo que cada um consegue atingir 

apenas no confronto activo com a totalidade das exigências do universo da sua 

vida” (Bento, 1991, p.12). A saúde é entendida como uma consequência de um 
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padrão complicado que integra a parte psíquica, cognitiva, afectiva, motora e 

social. 

Após a conferência de Alma-Ata, a OMS (1978) apresentou um conceito renovado 

de saúde: “saúde é o pleno desenvolvimento das potencialidades físicas, 

intelectuais e morais do homem, tendo em conta – como principais factores a 

carga genética e o equilíbrio permanentemente instável com o ambiente biofísico 

e a sociedade”. Assim, é sobretudo após esta conferência que foi sendo 

progressivamente reconhecido o papel do sistema educativo na saúde e 

promoção da saúde, recurso fundamental no desenvolvimento progressivo das 

comunidades. 

Actualmente, a partir da definição proposta pela OMS (1986) o conceito de saúde, 

abrangendo uma renovada amplitude e imbuído de um carácter de objectividade, 

contém a ideia de que um indivíduo ou grupo é, por um lado, capacitado para 

realizar as suas aspirações e satisfazer as suas necessidades pessoais, e por 

outro lado, capacitado para modificar ou lidar com o meio envolvente. Assim 

sendo, a saúde é encarada como um recurso diário, uma dimensão da nossa 

qualidade de vida e não o objectivo da vida. 

No estado actual da evolução do conceito de saúde, rejeitando a ideia da 

existência de uma relação causal de cariz cartesiano, subjacente ao conceito 

biomédico tradicional, contém a ideia que a etiologia da doença é multicausal. 

Torna-se, assim, imperativo a definição de um modelo alternativo, com uma 

abordagem global que permita a compreensão de processos causais múltiplos, 

nomeadamente a funcionalidade psicológica, comportamental, biológica, 

bioquímica e social. Isto significa que é necessário adoptar um modelo conceptual 

que considere o indivíduo como uma unidade estrutural e funcional em 

desenvolvimento, como uma organização complexa em transacção contínua com 

o meio ambiente (tecnológico, biológica, arquitectural, paisagístico, entre outros) 

em permanente mudança (Ribeiro, 1998). 

O conceito de saúde pode abranger um conjunto de dimensões, compreendendo 

aspectos de natureza objectiva e subjectiva, sendo assim é inquestionável a 

interacção dessas dimensões e desses aspectos. Na perspectiva de O’Donnel, 

citado por Ribeiro (1998), a concepção de saúde abrange cinco dimensões “cada 
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uma delas incluindo várias áreas que devem coexistir equilibradamente, a saber: 

saúde emocional que inclui a gestão do stress e dos cuidados com as crises 

emocionais; a saúde social abrangendo relações com amigos, família e 

comunidade; a saúde intelectual que abrange a educação, o desenvolvimento da 

carreira e a realização intelectual; a saúde espiritual que abrange aspectos como 

o amor, a esperança, a caridade, os objectivos de vida; a saúde física que 

abrange a condição física, a alimentação, os cuidados médicos e o controlo e 

abuso de substâncias” (Ribeiro, 1998, p.87). 

Apesar de O’Donnel perspectivar a alimentação relacionada explicitamente com a 

dimensão da saúde física, no entanto atendendo ao seu carácter 

multidimensional, a alimentação inscreve-se implicitamente em todas as outras 

dimensões. Conforme refere Moreira (1994, p.12) “a alimentação constitui, sem 

dúvida um dos aspectos mais estruturantes da cultura e da sociedade humanas. 

Assegura as necessidades biológicas, estrutura a economia, quer em termos 

globais, quer a nível doméstico, organiza o quotidiano, revela hierarquias e 

desigualdades sociais, codifica situações, marca identidades, é ainda um prazer e 

também uma arte”. Assim, o carácter multidimensional e multirelacional da 

alimentação conferem à saúde um papel influente e preponderante em todas as 

suas dimensões, não apenas na sua dimensão biológica, conexa com o sentido 

de saúde física, mas também, reforçando a ideia atrás referida, pela implicação 

virtual tácita nas restantes dimensões de saúde referidas por O’Donnel. 

Com efeito, numa posição imperativa, urge a consciencialização dos indivíduos 

para o facto da saúde ser um bem instável e difícil de alcançar. Na sua vertente 

pedagógica, a saúde pode ser alvo de ensino-aprendizagem visando a sua 

apropriação ao estilo de vida pessoal. Assim, é necessário perspectivar a saúde 

no âmbito “pedagógicodidáctico, que converte os conhecimentos em prática de 

vida” (Bento, 1991, p.25). 

Conforme com o pensamento de Bento (1991), a saúde é mais do que uma 

categoria médica sendo sobretudo uma categoria pedagógica. Assim, é mais do 

que um objecto da medicina sendo também assunto de intervenção activa e 

empenhada da educação, pois o conceito de educação está agregado e é parte 

integrante do de estilo de vida.  
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No entanto, em conformidade com o exposto pela OMS (1985), domínios como os 

estilos de vida e a saúde, os factores de risco ambientais, os serviços de saúde, 

as desigualdades em saúde são os fenómenos menos investigados em 

comparação com as investigações nas áreas biomédicas. “A saúde não pertence 

aos profissionais de saúde, é um problema dos próprios cidadãos e das 

respectivas famílias e comunidades” (OMS, 1985, p.154). 

Na Estratégia Regional Europeia de Saúde Para Todos, o lema que subjaz à sua 

criação é Saúde Para Todos sendo assumido um estatuto de direito das 

populações, direito de igualdade de acesso, direito de cuidados de saúde, direito 

de informação e de implicação das pessoas pelo que é um programa orientado 

pela e com a saúde. Assim, urge que os profissionais de saúde dêem excepcional 

prioridade à educação e promoção da saúde (OMS, 1985). 

Conforme referido tem vindo a ser progressivamente reconhecido o papel crucial 

do sistema educativo, enquanto instituição, como um evidente agente na 

educação e promoção da saúde. 

 

2.3.2. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Educação para a saúde “é uma ciência descritiva e de acção” (González, 1998b, 

p. 26). A educação contribui para promover a saúde, pois o nível de educação dos 

indivíduos propende a variar na proporção directa com a capacidade pessoal de 

escolha relativa aos comportamentos a adoptar que resultam em saúde. A 

instituição escolar tem de usar os meios de que dispõe visando educar, explícita e 

implicitamente, para a saúde.  

A educação básica para todos “deverá incluir, em especial, uma educação em 

matéria de meio ambiente, de saúde e de nutrição” (Delors, 2000, p.73). O 

relatório para a UNESCO invoca a adopção de uma posição estatutiva no que diz 

respeito às orientações para a educação perspectivando o século XXI. A LBSE, 

com pressupostos que serviram como referencial à reorganização curricular 

consagrada no D.L. 6/2001, no nº 2 do artigo 47 menciona uma área de formação 

pessoal e social, integrada em todos os ciclos de ensino, com uma componente 

no âmbito da educação para a saúde (Pires, 1987). Esta área de formação 
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pessoal e social, bem como as diversas componentes temáticas, visam a 

formação integral do sujeito.  

A educação para a saúde envolve a concertação de programas de comunicação e 

educação, dinamizando conjunturas em que a pessoa se situe e deseje estar e 

ser saudável ou pretenda atingir a saúde, e/ou que constituam uma forte 

motivação pessoal e colectiva para promover e manter a saúde, procurando 

auxílio para tal quando necessário (Ruíz & Castro, 1998). Assim perspectivada, a 

educação para a saúde, ultrapassando a mera transmissão de conhecimentos, na 

linha inovadora da reorganização curricular, promove acções colectivas visando a 

saúde, num potenciar ou modificar hábitos e atitudes não saudáveis. Esta 

concepção de educação para a saúde é adequada ao conceito de educação que 

tem como finalidade principal o desenvolvimento integral e holístico do aluno. 

Conforme Rocha (1999, p.46) refere a “grande preocupação da educação para a 

saúde é o aluno como pessoa”.  

A educação para a saúde ligada à educação global está estreitamente aliada à 

educação dos afectos, dos sentimentos, do amor, da auto-estima e da 

generosidade, sendo uma missão da família, da escola e de toda a sociedade 

(Castilho, 1999). Esta educação, em particular, excede a dimensão individual e 

social, pelo carácter dos comportamentos e suas alterações, reclamando em 

alguns casos normas legislativas. 

Educar para a saúde envolve preferir, em consciência, uma vida saudável, que 

vale a pena adoptar agora e perpetuar em antecipação ou antevisão dum 

presente e futuro melhores. No contexto escolar, envolve a preocupação com um 

projecto de vida a longo prazo. Todavia, os valores dos jovens “parecem mais 

centrados sobre a gratificação imediata do que sobre os projectos a longo prazo” 

(Campos, 1991, p.116). Projectos com estas finalidades são difíceis de 

implementar, o que se traduz na dificuldade em educar para a saúde, pois, “os 

jovens de todos os extractos sociais preocupam-se pouco com a saúde. A saúde 

como bem inesgotável surge-lhe como algo adquirido sob todos os pontos de 

vista” (Andrade, 1997, p.330). 

Conforme Calero (1998a), a educação para a saúde de uma população tem como 

finalidade a aquisição de conhecimentos e competências, pelos membros daquela 
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sociedade ou população, que os tornem participantes conscientes e 

responsabilizáveis pela sua actuação, e os auxilie a ponderar acerca dos 

comportamentos e estilos de vida que prejudicam a saúde. A assunção destas 

finalidades pode perspectivar uma mudança de comportamentos a nível individual 

e social, porque apesar dos alicerces biológicos serem importantes, por si só não 

são suficientes, para uma educação para a saúde, exigindo-se como 

fundamentais os quadros de vida com sentido e estilos de vida saudáveis (Calero, 

1998b). 

O desenvolvimento, integral e holístico, do sujeito estão intimamente aliados à 

educação para a saúde. Portugal (1992) indica três ideias principais e 

caracterizadoras da ecologia do desenvolvimento humano: primeira – o sujeito é 

encarado como um ser dinâmico, em desenvolvimento, criando e recriando 

progressivamente o meio em que se envolve; segunda – existe um processo 

mútuo de interacção sujeito/mundo, caracterizado pela reciprocidade; e terceira – 

o ambiente é considerado essencial para o processo de desenvolvimento das 

capacidades humanas, sendo os níveis estruturais do ambiente ecológico, o 

microsistema, o mesosistema, o exosistema e o macrosistema. 

A educação, a saúde e o desenvolvimento do sujeito encarados numa perspectiva 

sistémica, apenas um modelo de carácter holístico de educação para a saúde se 

inscreve nesta concepção integradora e interacionista entre os diversos sistemas. 

Andrade (1995, p.11) organiza quatro objectivos da educação para a saúde: 

primeiro: “fazer compreender que a saúde é uma responsabilidade compartilhada 

e, como tal, propicia à participação colectiva na busca de soluções,”; segundo: 

“contextualizar a saúde nas situações sociais e condições de vida que nela 

influem”; terceiro: “incorporar conhecimentos, atitudes e procedimentos que 

capacitem para a gestão da saúde”; e quarto: “adquirir uma mentalidade critica, a 

fim de identificar e eliminar os riscos para a saúde”. 

Na concretização das finalidades de educação para a saúde é elementar uma 

“perspectiva multicultural” (Ruíz & Castro, 1998, p. 365), devido ao notável 

aumento da diversidade étnica, racial e cultural das escolas, visando a promoção 

de competências e capacidades nos alunos, numa base de respeito pelas 

peculiaridades pessoais numa perspectiva de saúde aliada à interculturalidade.  
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Os programas de educação para a saúde “devem basear-se nos quadros 

socioculturais locais e estar intimamente ligados à formação dos sistemas de 

valores individuais” (OMS, 1985, p.74). 

 

2.3.3. PROGRAMA PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (P.P.E.S.) 

 

 Na perspectiva de Navarro (1995) a educação para a saúde ingressou no 

currículo escolar alicerçada num modelo tradicional de intervenção em educação 

para a saúde. A finalidade da educação para a saúde, no modelo tradicional de 

intervenção, era ampliar os conhecimentos sobre as doenças, factores de risco, 

causas e consequências, pressupondo apenas que a informação era a causa 

determinante para alterar comportamentos e atitudes. 

Apenas na década de noventa, do século XX, é que a educação para a saúde, 

nas escolas portuguesas, assumiu uma perspectiva de desenvolvimento holístico 

do indivíduo, inserido no seu contexto peculiar sócio-económico, familiar, cultural 

e individual e na influência que esta contextura pode ter nos estilos de vida 

saudáveis. A materialização prática desta conjectura concretiza-se com a 

formação, ao nível do Ministério da Educação, do Programa de Promoção e 

Educação Para a Saúde (P.P.E.S.) regulamentado pelo Despacho 172/ME/93, de 

13 de Agosto. A operacionalização do Programa de Promoção e Educação para a 

Saúde, conjuntamente com a integração das experiências do projecto “Viva a 

Escola”, lança novos desafios às escolas enquanto construtoras do seu próprio 

percurso curricular como escolas promotoras de saúde. A institucionalização das 

escolas promotoras de saúde em Portugal inicia com a implementação do 

P.P.E.S. em observância à resolução do conselho de ministros da educação dos 

países da comunidade europeia. 

Os princípios orientadores, na implementação do P.P.E.S. nas escolas, são os 

seguintes (Rocha, 1999): 

- a educação para a saúde é um processo globalizante e globalizador que deve 

ser proposto às escolas numa perspectiva horizontal abrangente; 

- qualquer programa de P.E.S. deve ter como protagonistas toda a comunidade 

educativa; 
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- as dissemelhanças culturais, rácicas, étnicas, etc., devem ser encaradas como 

um forte potencial de enriquecimento educativo; 

- a educação para a saúde envolve a promoção de estilos de vida saudáveis 

constituindo a escola um espaço facilitador ou favorecedor dessas vivências; 

- a saúde é um recurso próprio, pessoal e intransmissível, de cada pessoa pelo 

que é fundamental conscientizar para a tomada de opções ou decisões de vida 

saudáveis. 

Estes princípios (Rocha, 1999, p.48) permitem definir dois objectivos 

fundamentais, “primeiro a aquisição e desenvolvimento de competências da 

população escolar que lhe permite assumir, ao nível individual e colectivo os 

princípios da promoção e educação para a saúde, e segundo a 

institucionalização de escolas promotoras de saúde”. 

A institucionalização do P.P.E.S. assenta em três níveis de organização, o local, o 

regional e o nacional. A nível local actuam as equipas promotoras de saúde (EPS) 

– equipas de projecto de cada escola. Cada EPS tem um coordenador nomeado, 

em função do perfil previamente definido, pelo Conselho Executivo de cada 

escola. A nível regional surgem ou actuam as equipas regionais (ER), constituídas 

por professores e técnicos especializados, que asseguram em articulação com o 

Director Regional da Educação, a implementação do P.P.E.S. no respectivo 

território regional. Cada E.R. tem um responsável nomeado por consenso do 

Director Regional e do Coordenador Nacional do Programa. A nível nacional 

actuam o Coordenador e a Equipa de Coordenação Nacional (ECN), constituída 

por professores e outros técnicos que promovem condições necessárias ao 

alargamento do P.P.E.S. a todo o sistema educativo. 

Os Ministérios da Educação e da Saúde, como reconhecimento da importância da 

educação e promoção da saúde em contexto escolar, assumiram 

responsabilidades complementares na promoção da saúde numa comunidade 

educativa alargada. Em Despacho conjunto nº 271/98, de 23 de Março, os 

Ministérios da Educação e da Saúde, formalizam o compromisso mútuo de 

alargamento da Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS), 

criando condições para a promoção da saúde de crianças e adolescentes, 

atendendo às particularidades específicas dos grupos etários diferenciados 
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referidos. A subsidiariedade das parcerias entre os profissionais dos Ministérios 

da Educação e da Saúde é formalizado através do Despacho conjunto nº 

734/2000, de 18 de Julho, que nomeia um novo Centro de Apoio Nacional (CAN) 

e reconhece as estruturas regionais e sub-regionais dos dois ministérios que dão 

apoio ao desenvolvimento da RNEPS. 

A nível Europeu foi fundada a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde 

(REEPS) numa parceria entre a União Europeia, o Conselho da Europa e o 

Gabinete Regional para a Europa da OMS. Após uma experiência piloto 

desenvolvida em 1991 nalguns países, a apresentação formal das candidaturas à 

REEPS teve início em 1992. A adesão de Portugal, com um projecto-piloto 

desenvolvido em 10 escolas e nos respectivos centros de saúde, teve início em 

1994, e abrangeu um período de dez anos. 

No processo de adesão à Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde é 

necessário que as escolas assumam o compromisso de, progressivamente, 

contribuir para que a escola se torne um espaço em que a educação e promoção 

da saúde seja uma prioridade. Assim é imprescindível ter em conta os princípios e 

as condições explícitas no manual orientador publicado pela Comissão 

Coordenadora da Promoção e Educação para a Saúde (CCPES, 2001, p.21): “A 

promoção da saúde é um processo de desenvolvimento permanente. O processo 

educativo e a promoção da saúde contribuem para o desenvolvimento de 

capacidades e aquisição de competências de cada indivíduo para confrontar-se 

positivamente consigo mesmo e com o meio, construir um projecto de vida, 

desenvolver hábitos saudáveis e exercer plenamente a cidadania. A promoção da 

saúde implica o envolvimento de diversos elementos da comunidade educativa 

valorizando a participação activa dos jovens e o papel dos adultos de referência”. 

A educação e promoção da saúde radicam na estruturação de escolas 

promotoras de saúde e implementação do P.P.E.S contextualizado. Desta forma, 

uma escola, ao visar a promoção e educação da saúde, é “um espaço 

organizado, em termos humanos e técnicos, empenhado em proporcionar a 

aquisição de competências pessoais e sociais que permitam aos indivíduos e aos 

grupos melhorar a gestão da saúde, e agir sobre factores que a influenciam” 

(ibid., 2001, p.15).  



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO II 

 

 63 

Deste modo, escolas promotoras de saúde, com seu campo de actuação, num 

determinado espaço e num determinado tempo, favorecem um desenvolvimento 

holístico equilibrado e harmonioso, que promova a democracia, o 

desenvolvimento pessoal e social, a higiene e segurança, a alimentação 

equilibrada e saudável na cantina e no bar, que respeitem a diversidade dos 

alunos e contribua para melhorar a sua auto-estima, desenvolva assuntos 

temáticos de saúde conforme com a realidade contextual (Fontes, 1990; Rocha, 

1999; CCPES, 2001). 

Com efeito, uma escola promotora de saúde tem a pessoa ou o indivíduo como a 

figura central, a essência, o alvo e o fundamento de actuação, pelo que será 

necessariamente dinâmica, criativa, activa e interventiva. Ferrière, em 1953 

(p.210), referia-se a uma escola “que deve considerar o aluno como um todo, 

procurar contribuir para o desenvolvimento de uma personalidade autónoma e 

responsável, procurar a intuição, a razão a vontade como essência qualitativa, a 

individualidade, a solidariedade, o trabalho, e o esforço”. A metodologia de 

projecto é a didáctica adequada à educação e promoção da saúde em meio 

escolar, com uma concepção de saúde holística (Rocha, 1999; DEB, 2001b). Os 

requisitos importantes de educação e promoção da saúde que a escola deve 

desenvolver são fomentar trabalho cooperativo, promover a colaboração entre 

professores, respeitar as diferenças individuais, desenvolver a solidariedade e 

auto-estima dos alunos, formar cidadãos responsáveis e com competências para 

participar na melhoria da saúde pessoal e da dos outros que os rodeiam 

(González, 1998a; Lucini, 1998; Ruíz & Castro, 1998), competências essenciais a 

desenvolver no ensino básico (DEB, 2001a). 

Nos programas de educação e promoção da saúde na escola (Rodríguez, 1998, 

pp.263-264; DEB, 2001a) há três componentes fundamentais: 

• O currículo em educação para a saúde. A educação para a saúde enquanto 

área transversal deve ser tratada de modo integrado em todas as disciplinas 

de uma forma sequencial e sucessiva, (não apenas em conversas ou 

actividades pontuais, para responder a uma necessidade). Os temas mais 

consensuais são a alimentação, a educação do consumidor, a educação 

rodoviária, a educação sexual, o uso de drogas e álcool, o meio ambiente e a 
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saúde, os cuidados pessoais, as relações pessoais, a prevenção de acidentes 

e os primeiros socorros, entre outros. 

• O currículo oculto. A escola tem uma cultura própria que lhe é inerente o que 

se traduz no seu ambiente geral característico. Tanto os processos, como as 

experiências e os conteúdos da escola, transmitem valores que não estão nos 

programas. Os componentes do currículo oculto que influem na escola são: as 

relações entre pares (alunos), os meios de comunicação como valorizados 

modelos de conduta e de valores para os jovens, as atitudes e o exemplo dos 

professores enquanto modelo de comportamento e de relação; as instalações 

escolares pelas importantíssimas imagens que transmitem das condições e 

apresentação que pode contradizer um trabalho no âmbito da saúde. As 

cantinas enquanto instalações fundamentais para tratar temas de alimentação, 

e as casas de banho da escola e a sua imunização. 

• A família e a comunidade. A escola está integrada num contexto social sendo 

impossível separar a escola e a comunidade onde está inserida pois a 

educação é responsabilidade de todos. Os pais cumprem um papel 

complementar com o da escola no que diz respeito à educação para a saúde 

na sua perspectiva mais globalizadora. A funcionalidade da escola e a imagem 

que ela projecta na comunidade envolvente podem contribuir para a criação de 

um comprometimento perspectivando uma mudança saudável. A ligação e 

comunicação com as famílias é essencial por forma assegurar uma maior 

aceitação visando o sucesso dos programas que se pretendem implementar. 

Numa sociedade em permanente evolução e numa contínua mutação de 

comportamentos, a escola assume um papel privilegiado, nas múltiplas 

experiências que propicia ao mobilizar os mais diversos meios, permitindo uma 

intervenção continuada, e de premência na implementação de programas de 

educação e promoção de saúde em meio escolar. 

A implementação de um plano de intervenção curricular na área da saúde, 

educação para a saúde e no âmbito do Programa de Promoção e Educação para 

a Saúde, em geral, e na área da alimentação em particular, numa matriz 

educativa de promoção da cidadania, converge nos códigos e práticas do 

movimento CTS, isto é, preconiza uma perspectiva CTS, enquanto modelo de 
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abordagem do ensino das ciências e da educação em ciência, no sentido lato 

(Santos, 2004). 

 

2.3.4. OPERACIONALIZAÇÃO DE PLANOS DE INTERVENÇÃO CURRICULAR DE 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 

A operacionalização de um projecto de educação para a saúde, que envolve a 

organização, concepção e implementação de um plano de intervenção curricular 

no âmbito da alimentação saudável, com base no diagnóstico efectuado a alunos 

concretos e assente num quadro curricular consistente, está fundamentada na 

linha de pensamento subjacente ao documento que redige a reorganização 

curricular do ensino básico. Este diploma refere que o próprio conceito de 

currículo integra a noção da procura de respostas adequadas às necessidades e 

particularidades idiossincráticas de cada aluno, conjunto de alunos, escola ou 

região (DEB, 2001a, 2001b; D.L. 6/2001) com a finalidade de promover a sua 

literacia científica. Nos 2° e 3° ciclos a educação para a cidadania é planificada e 

gerida em conselho de turma, sendo a operacionalização das temáticas a abordar 

da responsabilidade de cada professor da turma na sua área curricular disciplinar, 

disciplina ou nas áreas curriculares não disciplinares. Na Formação Cívica, a 

responsabilidade desta tarefa deverá ser atribuída ao director de turma, sem 

prejuízo de poder ser da responsabilidade de outro professor que revele um perfil 

adequado (D. L. 6/2001). 

No âmbito da educação para a cidadania, assumida como uma área transversal, a 

sua abordagem pode reflectir um conjunto de temáticas, entre as quais a 

educação para a saúde, pois constituem preocupações da sociedade actual. A 

operacionalização dos projectos curriculares de escola e de turma assumem, no 

âmbito da educação para a cidadania, particular importância como instrumentos 

privilegiados de gestão curricular que permitem, face aos alunos concretos, 

organizar aprendizagens relacionadas com os direitos humanos, o ambiente, a 

alimentação, a sexualidade, ou outros temas de relevância para integrar o 

currículo num determinado momento (DEB, 2001a; D.L. 6/2001). Conforme 
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Martins (2002) refere a escolha de temas é fundamental, bem como os contextos 

familiares e a pertinência social do assunto. 

Assim, coloca-se à escola um desafio como seja o de conseguir despertar a 

consciência dos seus alunos para a importância da alimentação nas suas vidas. A 

escola só responderá positivamente a este desafio se direccionar o processo de 

ensino-aprendizagem nesta matéria para uma abordagem holística, porque só 

esta traduz a realidade do indivíduo, com o seu lado físico, mental, emocional, 

social, religioso. Todos estes aspectos da vida individual devem ser tratados de 

forma integrada e coerente, evitando o tratamento dos conteúdos de saúde em 

compartimentos estanques. Este pensamento está em conformidade com o 

diploma legislativo referente ao Currículo Nacional que salienta a “necessidade de 

desenvolver hábitos de vida saudáveis e de segurança, numa perspectiva 

biológica, psicológica e social”, a necessidade de compreender que a “Ciência e 

Tecnologia tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida” e de 

compreender os “conceitos essenciais relacionados com a saúde” (DEB, 2001a, 

p.143). 

Com efeito, a educação alimentar não pode ser perspectivada de uma forma 

redutora, centrada na nutrição. A alimentação sendo muito mais do que nutrição, 

engloba, naturalmente, não apenas esta área específica, mas também outras 

vertentes. Desta forma, a sua abordagem não pode omitir as outras vertentes, 

nomeadamente a natureza histórica, social, ambiental e cultural, que contribuem 

para uma formação integral em matéria de educação alimentar. 

No espaço escola, esta tarefa desafiadora não deve, portanto, ficar restrita à sala 

de aula, muito menos ao espaço normalmente atribuído a uma determinada 

disciplina. Pelo contrário, a educação alimentar ou outra área de educação para a 

saúde deve ser abordada numa perspectiva transdisciplinar e em colaboração 

com vários parceiros educativos. Preconiza-se em documento normativo que 

“para cada competência geral formulada, apresenta-se um conjunto de modos de 

operacionalização transversal”, expondo adicionalmente a necessidade de 

promover, em coordenação com todos os professores, a operacionalização 

específica das competências conforme planeado em conselho de turma (DEB, 

2001a, p.10).  
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Na escola, a educação alimentar implica a abordagem holística que inclui o 

conceito de nutrição e de questões mais complexas como o ambiente, a 

agricultura, o consumo, a malnutrição, a insegurança alimentar e a fome no 

mundo, questões estas que apontam directamente para a educação para a 

cidadania. A educação alimentar atingirá objectivos de educação para a cidadania 

se os jovens desenvolverem atitudes de responsabilidade na dimensão individual 

ou colectiva, evitando, neste caso, escolhas com impacte negativo para a saúde 

individual ou colectiva. Esta perspectiva é conforme com o documento normativo 

que menciona que a educação para a cidadania visa a aquisição de 

competências, individualmente ou em grupo, para a construção de um projecto de 

vida saudável nas vertentes física, psíquica e social (D. L. 6/2001). 

Os programas disciplinares, não sendo por si só suficientes para a educação 

alimentar, são fundamentais para a aquisição de alguns conhecimentos e para o 

desenvolvimento de atitudes e de competências imprescindíveis à adopção de 

comportamentos alimentares saudáveis e seguros. No documento normativo que 

define as competências gerais uma das competências a alcançar é relacionar 

“harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida” (DEB, 2001a, p.15). Ainda à luz dos 

valores e princípios orientadores do currículo, sustentados nos pressupostos da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, são delineadas competências gerais 

“concebidas como saberes em uso, necessárias à qualidade de vida pessoal e 

social de todos os cidadãos” (ibid., 2001a, p.15). 

Tradicionalmente, a educação alimentar (bem como outras temáticas de 

educação para a saúde) era leccionada apenas nas áreas disciplinares de Estudo 

do Meio, Ciências da Natureza e de Ciências Naturais. Este facto tem ocorrido 

porque persiste alguma confusão entre educação para a saúde e a aquisição de 

informação sobre factos biológicos, morfofisiológicos, bioquímicos e até clínicos. 

Por vezes, julga-se também que a educação para a saúde, em geral, e a 

educação alimentar, em particular, implica uma informação científica aprofundada, 

o que não é condição exclusiva para a aquisição de competências pessoais e 

sociais para a promoção da saúde. 
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Hoje, considera-se antes que todos os professores têm competência para 

trabalhar com os seus alunos na área da educação alimentar, desde que 

estabeleçam pontes entre esta e os conteúdos programáticos da sua disciplina, 

como adiante se sugere. Por outro lado, o próprio espaço escolar é tão importante 

como o ensino em sala de aula. O cuidado posto na preservação desse espaço, 

assim como a higiene e a oferta alimentar devem veicular mensagens fortes 

voltadas para a aquisição de comportamentos alimentares saudáveis. 

Os professores, em particular, mas também os auxiliares de acção educativa e 

cada um de nós, todos podemos ser educadores e promotores de saúde. De 

acordo com a definição da Carta de Ottawa, a promoção da saúde é o “processo 

que visa criar as condições que permitam aos indivíduos e aos grupos controlar a 

sua saúde e a dos grupos onde se inserem e agir sobre os factores que a 

influenciam” (OMS, 1987, p.77). 

É de notar que os programas das diferentes áreas curriculares têm, ao nível dos 

conteúdos e do desenvolvimento de competências, articulações com a educação 

alimentar. Essas articulações devem ser exploradas e contextualizadas nos 

projectos curriculares, de escola e de turma, que devem estar adequados às 

especificidades dos alunos e dos grupos (DEB, 2001a; D.L. 6/2001). 

Actualmente, colocam-se alguns problemas no que diz respeito à educação 

alimentar. Há ainda, a necessidade de sintonizar as mensagens de alimentação 

saudável preconizadas em sala de aula com os alimentos disponibilizados nos 

diferentes espaços de venda conforme as orientações emitidas pelo Ministério da 

Educação. 

Estudos efectuados no país acerca dos hábitos alimentares em crianças e jovens 

(Alves, 2005; Brug et al., 2005; Cardoso & Bondoso, 2005; Silva, 2005a; Silva, 

2005b) são reveladores de que jovens e adolescentes tendem a adoptar hábitos 

alimentares pouco saudáveis associados a uma cultura sedentária, conducentes a 

problemas de saúde a longo e curto prazo. Assim impõem-se a implementação, 

na escola, de estratégias e programas ou planos de intervenção promotores de 

literacia no âmbito da educação alimentar. 

No reconhecimento destes dados aliados àquelas dificuldades reconhecidas 

conjugada com a vontade de cambiar a escola e os seus actores neste domínio, a 
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alimentação é uma área a privilegiar, como foi também um domínio identificado ao 

longo dos últimos anos como prioritário de intervenção nas escolas pertencentes 

à Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS).  

 Uma escola que deseje trabalhar a alimentação deve, antes de mais, fazer um 

diagnóstico preciso e aprofundado da situação real, permitindo identificar as 

necessidades e os interesses da comunidade escolar. 

A partir desse diagnóstico é que o professor pode definir prioridades, estabelecer 

um plano de intervenção curricular, planificando e desenvolvendo as suas 

actividades. A avaliação deverá realizar-se com base num processo contínuo e, 

em consequência, a escola tem de estar preparada para a eventualidade de ter 

de reformular o seu plano, no seu todo ou em parte. 

No desenvolvimento de um plano de intervenção curricular na área da educação 

alimentar um instrumento de trabalho que fornece orientação concreta para o seu 

desenho e para a sua implementação e avaliação na escola é o “Guia de 

Planeamento e de Avaliação da Educação Alimentar na Escola” (Adrien et al., 

1998). Apresentamos seguidamente um quadro – resumo das diferentes fases 

implicadas no processo: 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

   

    

 

 

 

Figura 1 – Fases de Planeamento e de Avaliação da Educação 

Alimentar na Escola (Andrien et al., 1998). 

FASE 1  Diagnóstico Alimentar 
  Situação Alimentar na Escola 

 Conhecimentos, atitudes e práticas dos 
alunos                  

FASE 2  Preparação 
  Definição de prioridades 
  Selecção de competências 
  Escolha de actividades 

FASE 3 Realização de actividades 
   

Execução Acompanhamento de 
actividades 

 

FASE 4  Avaliação dos Resultados 
  Ao nível da Escola 
  Ao nível dos Alunos 
  Ao nível das Famílias e Comunidade 
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Como noutras áreas, os planos de intervenção curricular desenhados não podem 

“cristalizar” no sentido de se converterem em projectos imutáveis. A constante e 

persistente necessidade de ajustar, reformular, reconstruir é uma possibilidade 

que permanece em aberto em qualquer momento do processo.  

Cada plano de intervenção curricular desenhado não é uma obra fechada, 

implicando um levantamento exaustivo considerado como um dossier em 

construção para se ir completando, actualizando e partilhando. 

Assim aumentam as possibilidades de opção dos professores no exercício da sua 

profissionalidade docente, fortalecendo o seu saber práxico e a sua autonomia 

enquanto construtores do currículo e, em última analise, a aprendizagem de 

qualidade, e o desenvolvimento de competências dos alunos com vista à sua 

formação integral como cidadãos conscientes, responsáveis e participativos numa 

sociedade em permanente mutação. 

Um plano de intervenção curricular na área da alimentação, contextualizado na 

óptica da gestão flexível do currículo, enquanto objecto deste projecto de 

investigação, tem suporte prescritivo e normativo integrado nas novas orientações 

curriculares consagradas no D.L. 6/2001, enquanto elemento legislativo principal 

que toma como referentes os pressupostos na LBSE e nas linhas inovadoras da 

concepção de currículo e gestão curricular, numa dinâmica de flexibilização e num 

quadro de autonomia das escolas. No entanto é também um plano de intervenção 

curricular, no âmbito da alimentação, num contexto mais particularizado do âmbito 

da saúde, da educação para a saúde e no do Programa Promoção e Educação 

para a Saúde (PPES), num contexto mais vasto. 
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CAPÍTULO III – ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO 

 

3. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo expõe informação conceptual, na área em que se circunscreve ou 

consigna o estudo, determinante e imprescindível para a sua realização. 

Assim é uma asserção acerca dos alimentos, dos alimentos saudáveis, da 

alimentação e da alimentação saudável. Neste contexto é ainda apresentada a 

roda dos alimentos, como representação gráfica, que traduz e preconiza uma 

alimentação saudável. Esta secção ainda esclarece acerca dos factores que 

determinam as escolhas alimentares. No texto são apresentados ainda métodos 

de preparação dos alimentos visando uma alimentação saudável. Também se 

expõe o modelo alimentar mediterrâneo enquanto modelo alimentar saudável.  

 

3.1. ALIMENTOS 

 

A etimologia das palavras auxilia na compreensão do significado de ambos os 

termos. 

A raiz etimológica da palavra alimento, associada ao acto de alimentar ou nutrir, 

deriva do latim “de alimentum que significa alimento, que por sua vez deriva do 

verbo alo, alimentar, fazer crescer, desenvolver, animar, fomentar, favorecer” 

(Torrinha, 1986, p.45). Assim, concordante com a origem etimológica, o 

significado de alimento está relacionado com vida, crescimento e 

desenvolvimento humano. Na perspectiva de Coimbra & Amaral (1991, p.11) 

alimentos são “qualquer líquido ou substância sólida que, quando ingerida, nos 

fornece materiais necessários para o crescimento, funcionamento e reparação do 

organismo”. Alimento é, conforme Bruzos & Valdemoro (1992, p.71), “todo o 

produto ou substância natural ou transformada que, ingerida proporciona ao 

organismo os nutrientes de que precisa para satisfazer as suas necessidades 

fisiológicas e psicológicas”. Outra referência a alimento, numa noção meramente 

biológica, define que é “toda a substância utilizada para nutrir os seres vivos e 

que contribui, consequentemente, para assegurar: os materiais necessários para 
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a formação, crescimento e das células e tecidos, os materiais necessários para o 

seu metabolismo equilibrado, os constituintes orgânicos necessários à produção 

de energia” (Almeida & Afonso, 1997, p.37). Outro conceito de alimento, que 

engloba aspectos de carácter biológico e químico, refere que são “substâncias 

fornecedoras de [nutrientes] e energia, comestíveis e isentas de tóxicos” 

(Almeida, 2004, p.99). 

Apesar da diversidade de textura e do aspecto, os alimentos podem ser 

classificados, com base na sua composição e na análise química dos seus 

constituintes. A análise química dos alimentos revela que são constituídos por um 

ou diversos nutrientes. Entende-se por nutrientes “toda a substância contida nos 

alimentos que vai fornecer a energia e/ou os materiais necessários para a síntese, 

manutenção e reparação do organismo” (Almeida & Afonso, 1997, p.37). 

Os nutrientes podem ser agrupados em seis grupos de nutrientes, nomeadamente 

os glícidos ou hidratos de carbono ou açucares ou glucídeos, os lípidos ou 

lipídeos ou as gorduras, as proteínas ou prótidos ou proteídeos, as vitaminas, os 

sais minerais e a água. Contudo, há ainda a referir que para alguns autores, as 

fibras dietéticas, os aditivos e as toxinas, não são grupos nutritivos e assim 

constituem grupos à parte não integrados nos grupos de nutrientes (Bruzos & 

Valdemoro, 1992). 

Os nutrientes, no sistema de classificação apresentado por Almeida & Afonso 

(1997), são classificados em dois grandes grupos, os macronutrientes ou 

nutrientes energéticos e nutrientes reguladores. Os macronutrientes ou nutrientes 

energéticos integram três grupos, nomeadamente, as 

proteínas/prótidos/proteídeos, os hidratos de carbono/glícidos/glucídeos/açucares 

e os lípidos/lipídeos/gorduras. Os macronutrientes são essencialmente 

energéticos, podendo ainda desempenhar a função plástica ou estrutural. 

As proteínas/prótidos/proteídeos têm como unidade básica os amino-ácidos, que 

na sua composição têm um grupo químico amina (NH2) e um ácido. Estes 

macronutrientes desempenham uma função plástica, no entanto também são 

energéticos, libertando 4 kcal por grama de nutriente. Os hidratos de 

carbono/glícidos/glucídeos/açucares podem classificar-se em monossacarídeos, 

dissacarídeos, e polissacarídeos – amido e fibras. São macronutrientes 
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fornecedores de energia provendo 4 Kcal por grama de nutriente. Os 

lípidos/lipídeos/gorduras podem classificar-se em seis grupos principais: ácidos 

gordos, triglicerídeos, fosfolípidos, lípidos que não contêm colesterol, lípidos 

combinados a outros compostos – glicolípidos e lípidos sintéticos. Também 

podem classificar-se, com base na complexidade, em lípidos simples, lípidos 

compostos e lípidos variados. Os primeiros incluem os ácidos gordos, as gorduras 

neutras, e as ceras; os segundos, os fosfolípidos, os glicolípidos e as 

lipoproteínas; os terceiros os esteróides, as vitaminas A, E e K. Estes 

macronutrientes são energéticos, ricos em energia, fornecendo 9 Kcal por grama 

de nutriente. No entanto também desempenham uma função plástica ou estrutural 

(Mahan & Escott-Stump, 2003). 

Os nutrientes reguladores integram o grupo dos minerais, as vitaminas, as fibras e 

a água. Os minerais são nutrientes essenciais, inorgânicos e não calóricos, 

integram o grupo dos minerais propriamente ditos (necessários em quantidades 

superiores a 100 mg) os oligoelementos (necessários em quantidades inferiores a 

100 mg). As vitaminas são nutrientes orgânicos não energéticos, essenciais em 

pequenas quantidades, integram o grupo das vitaminas hidrossolúveis (B1 ou 

tiamina ou aneurina, B2 ou riboflavina, B3 ou niacina ou ácido pantoténico, B5 ou 

ácido pantoténico, B6 ou piridoxina B8 ou biotina, B12 ou cobalamina, folacina ou 

ácido fólico e vitamina C ou ácido ascórbico) e lipossolúveis (vitamina A ou retinol, 

D, E ou tocoferol e K), solúveis na água e nos lípidos, respectivamente. As fibras 

ou fibras alimentares integram substâncias complexas nomeadamente a celulose, 

a hemicelulose, as pectinas, as gomas, as mucilagens e lenhina. A água é um 

nutriente indispensável em maior quantidade (1,5 a 3 litros de água diariamente) e 

necessário à sobrevivência do organismo (Almeida & Afonso, 1997).  

Os alimentos podem ser classificados em grupos de acordo com o conteúdo em 

nutrientes, mais ou menos equivalentes, visando a promoção duma alimentação 

saudável. Assim, a classificação dos alimentos é vantajosa e prática pois agrupa 

os alimentos com base nas afinidades ao nível da composição, da importância 

alimentar e das possibilidades de substituição ou intersubstituição. 

Uma classificação utilizada no nosso país reúne os alimentos em seis grupos 

(Ferreira, 1994, pp. 28-29) com a seguinte ordem: 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO III 

 

 76 

“1º Grupo, leite e derivados proteicos de leite, alimentos de origem animal, ricos 

em proteínas de alto valor biológico, cálcio e algumas vitaminas (B1 e B12); 

2º Grupo, carne, peixe, ovos e mariscos, alimentos de origem animal, ricos em 

proteínas de alto valor biológico e fornecendo vitaminas e minerais, sobretudo 

alguns oligoelementos; 

3º Grupo, gorduras e óleos, alimentos de origem animal e vegetal, fornecedores 

de energia, de ácidos gordos essenciais e de algumas vitaminas; 

4º Grupo, cereais e derivados, leguminosas secas, açúcar, cacau e mel, alimentos 

de origem vegetal, ricos em hidratos de carbono e fornecedores de proteínas, 

vitaminas do complexo B, minerais e celulose (excepto o açúcar e o mel); 

5º Grupo, vegetais verdes, batata e fruta, alimentos de origem vegetal contendo 

todos os nutrientes, mas fornecedores mais importantes de vitaminas e 

provitamina A (toda a vitamina C e provitamina A provêm deste grupo), minerais e 

celulose; 

6º Grupo, bebidas não alcoólicas e alcoólicas, compreendendo as primeiras a 

água, bebidas aromáticas, refrigerantes, sumos de frutos, e as segundas, as 

bebidas fermentadas e destiladas”. Os seis grupos de nutrientes referidos incluem 

componentes indispensáveis para a funcionalidade eficaz da célula: “água, sais 

minerais, carbono e nitrogénio orgânico, vitaminas, aminoácidos e ácidos gordos 

essenciais” (Bruzos & Valdemoro, 1992, p.79).  

Outra classificação de alimentos, apresentada por Almeida & Afonso (1997), é 

limitada a cinco grupos de alimentos, e está de acordo com as suas afinidades 

nutricionais. Assim alistam-se os cinco grupos de alimentos definidos: Grupo I – 

Leite, Iogurte, Queijo; Grupo II – Carne, Pescado e Ovos; Grupo III – Azeite, Óleo, 

Manteiga, Margarinas, Banha; Grupo IV – Cereais e Derivados (cereais e 

derivados, leguminosas secas e batata); Grupo V – Produtos Hortícolas, Frutos.  

Outra proposta de classificação dos alimentos é apresentada por Calero & Rey 

(1998, p.389) em que os alimentos são agrupados em sete grupos de alimentos: 

Grupo I – Leite e derivados; Grupo II – Carne, ovos e peixe; Grupo III – Legumes, 

batata e frutos secos; Grupo IV – Verduras e hortaliças; Grupo V – Frutas; Grupo 

VI – Cereais; Grupo VII – Gorduras, azeite e manteiga. 
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Uma classificação dos alimentos em grupos, tradicional e peculiar, preconizando 

a promoção de uma alimentação saudável, traduz-se na roda dos alimentos.  

 

3.2. A RODA DOS ALIMENTOS  

 

Os alimentos podem ser classificados em cinco grupos de acordo com A Roda 

dos Alimentos Portuguesa de 1977. 

A Roda dos Alimentos Portuguesa foi criada, em 1977, pelo Conselho Nacional da 

Alimentação e Nutrição (CNAN, 1999) para a Campanha de Educação Alimentar 

“Saber Comer é Saber Viver” e baseou-se parcialmente na Tabela da 

Composição dos Alimentos Portugueses de 1977 (Ferreira & Graça, 1977). Foi 

criada com base nos problemas nutricionais e alimentares detectados na 

população portuguesa na década de setenta, e visava atingir os seguintes 

objectivos: primeiro, “aumentar o consumo de leite e produtos lácteos (excepto a 

manteiga) ”; segundo, “manter o consumo de carne; aumentar o consumo de 

peixe e ovos”; terceiro, “manter o consumo de azeite e manteiga; reduzir o 

consumo dos outros tipos de gorduras”; quarto, “manter ou aumentar 

ligeiramente o consumo de cereais e leguminosas seca; reduzir o consumo de 

açúcar”; quinto, “aumentar o consumo de produtos hortícolas e frutos” (Almeida & 

Afonso, 1997, p.161). 

Neste sentido, a Roda dos Alimentos “ensina que os alimentos se repartem por 

cinco grupos diferentes, cada um representado por um sector” (Peres, 1982, 

p.129): o 1º grupo – constituído por hortaliças, legumes e fruta (43%), grande 

fornecedor de vitaminas, minerais e fibras, rico em nutrientes reguladores, fibras e 

pobre em energia; o 2° grupo – reúne cereais, leguminosas secas e tubérculos 

ricos em hidratos de carbono, sendo o seu elevado conteúdo de hidratos de 

carbono sob a forma de amido (fácil de digerir) característico deste grupo; o 3° 

grupo – constituído por leite e pelos lacticínios fornecedores de proteínas e cálcio, 

suprem proteínas equilibradas com grande riqueza de aminoácidos essenciais; o 

4° grupo – os fornecedores de proteínas animais, provenientes do meio aquático 

e terrestre; o 5° grupo – engloba as gorduras que se utilizam para temperar ou 

cozinhar, como os óleos, o azeite, a manteiga e a margarina. 
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A Roda dos Alimentos representa-se na forma de um círculo dividido em sectores 

de diferentes tamanhos que correspondem aos diferentes Grupos de Alimentos. 

Cada sector reúne alimentos com afinidades e propriedades nutricionais 

“equivalentes entre si [e,] portanto [,] intersubstituíveis” (Almeida & Afonso, 1997, 

p.161). Esta forma circular sugere uma imagem de complementaridade, no 

entanto, a divisão do círculo em sectores desiguais significa o diferente peso a 

atribuir a cada um dos grupos visando uma alimentação saudável e equilibrada. 

Além disso contém a ideia de que é necessário comer diariamente alimentos de 

cada sector e em cada sector variar e diversificar os alimentos para ter uma 

alimentação saudável. 

Neste sentido, a Roda dos Alimentos é uma imagem ou representação gráfica 

que auxilia a seleccionar e a combinar os alimentos que deverão ser incluídos 

para uma alimentação humana equilibrada e saudável, mostrando de modo claro 

e de uma forma sugestiva como combinar os alimentos com vista à prática de 

uma alimentação/nutrição adequada e equilibrada, em termos do aporte 

energético, de vitaminas, de minerais e de fibras. 

A nova Roda dos Alimentos (Franchini et al., 2004) resultou duma reestruturação 

da Roda dos Alimentos, criada em 1977, assente nas alterações ao nível da 

situação alimentar portuguesa e na evolução dos conhecimentos científicos 

nestas áreas. Apesar de manter o seu formato original, as principais alterações 

residem na subdivisão de alguns dos anteriores grupos de alimentos e no 

estabelecimento de porções diárias equivalentes. Assim, a nova Roda dos 

Alimentos é constituída por 7 grupos de alimentos: 1º Cereais e derivados, 

Tubérculos; 2º Hortícolas; 3º Fruta; 4º Lacticínios; 5º Carne, Pescado e Ovos; 6º 

Leguminosas e 7º Gorduras e Óleos. O aporte diário, consonante com a 

representação gráfica, preconizado pela nova roda dos alimentos, caracterizada 

pelos grupos de alimentos alistados: 1º - Cereais e derivados, Tubérculos, 2º - 

Hortícolas, 3º - Fruta, 4º - Lacticínios, 5º - Carne, Pescado e Ovos, 6º - 

Leguminosas e 7º - Gorduras e Óleos, é de 28%, 23%; 3º, 20%, 18%, 5%, 4% e 

2%, respectivamente. 

A água, apesar de não possuir um grupo próprio, entra na constituição de quase 

todos os alimentos estando, assim, implicitamente representada na Roda dos 
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Alimentos em todos os grupos de alimentos (Coimbra & Amaral, 1991) mas 

também está explicitamente representada, em termo figurado, na parte central da 

nova Roda dos Alimentos. A advertência é de que, pelo facto da água ser 

indispensável à vida, é necessário a ingestão, em abundância, de água 

diariamente. As recomendações da quantidade de água a ingerir diariamente 

varia entre 1,5 a 3 litros de água (Almeida & Afonso, 1997; Franchini et al., 2004). 

Na alimentação diária todos os grupos de alimentos devem estar presentes, não 

devendo ser substituídos entre si, pois cada grupo de alimentos apresenta 

funções e características nutricionais específicas e contém alimentos 

nutricionalmente semelhantes, pelo que apenas podem e devem ser regularmente 

substituídos uns pelos outros de forma a assegurar a necessária variedade 

(Coimbra & Amaral, 1991; Almeida & Afonso, 1997; Franchini et al., 2004). 

A Roda dos Alimentos, enquanto sistema de classificação dos alimentos em 

diferentes grupos alimentares, auxilia na selecção dos alimentos visando a 

educação alimentar numa perspectiva de alimentação saudável. No entanto, 

outros factores e processos se impõem, segundo bibliografia consultada, na 

selecção de alimentos. 

 

3.3. FACTORES DETERMINANTES DA SELECÇÃO ALIMENTAR 

 

A alimentação/nutrição, entendida como um conceito abrangente, integra a 

dimensão biológica e química, social, cultural, económica e psicológica. Assim, 

nesta acepção, na escolha alimentar humana, não são descurados factores de 

natureza social, cultural, económica e psicológica (Almeida, 2004). 

Outros autores salientam que na escolha da alimentação, enquanto função 

humana, há a considerar interferências extrínsecas, nomeadamente as 

educativas, as culturais, as económicas e as comportamentais susceptíveis de ser 

alteradas de forma consciente (Bruzos & Valdemoro, 1992; Saldanha, 1999). 

Ainda é de referir que Almeida & Afonso (1997) expõe como factores que 

determinam a escolha alimentar, os de natureza física, os económicos e políticos, 

os culturais, os religiosos, os sociais e psicológicos, interrelacionados segundo o 
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esquema seguidamente apresentado (adaptado de Almeida & Afonso, 1997, 

p.22): 

 

    Disponibilidade   Factores Físicos 

 

Factores Culturais 

 

  

 Aceitação  Factores Políticos e Económicos 

 

Factores Religiosos 

 

       

Selecção Pessoal 

Factores Sociais e Psicológicos 

 

Figura 2 – Factores determinantes na escolha alimentar 

 

Os processos envolvidos na alimentação não são de natureza exclusivamente 

fisiológicos, sendo também dependentes da demanda/selecção, preferências e 

preparação dos alimentos. A preferência e selecção de alimentos estão 

condicionadas por factores sensoriais (visuais, gustativos, olfactivos, tácteis, etc.) 

e simbólicos (sociais, económicos, religiosos e psicológicos, entre outros). 

Também estão envolvidos uma série de actos de natureza voluntária e 

consciente. Assim, os alimentos disponíveis estão dependentes de factores de 

carácter físico, económico e político, que conjugados com os factores culturais, 

sociais, religiosos e psicológicos, interferem na aceitação e selecção individual 

dos alimentos. 

No entanto, como refere Peres (1997, p.13), não podemos descurar o interesse 

dos factores de natureza cultural envolvidos na alimentação humana, pois “o 

homem é transomnívoro alimenta-se de comida e de imaginário”. A alimentação 

humana é influenciada por padrões de natureza familiar, cultural, social e pela 

indústria (Peres, 1983, 1997; Bruzos & Valdemoro, 1992; Rémésy, 1996; Capaldi, 

1997; Galef, 1997; Rozin, 1997; Rowland et al., 1997; Calero, 1998b; Breda, 
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1999; Carmo, 1999). Porém, a indústria é responsabilizável pela inserção da 

“monotonia diversificada” (Peres, 1997, p.16). O autor ainda refere que o indivíduo 

da época contemporânea prescinde de perceber a simbologia da comida e do 

acto de comer, denunciando uma crise de codificação alimentar decorrente da 

crise cultural. 

A crescente industrialização e a urbanização, associada à globalização, 

interferem nos padrões culturais e éticos das sociedades contemporâneas com 

repercussões nos hábitos alimentares e consequentemente na selecção e 

aceitação dos alimentos (Almeida, 2004). 

Conforme referido determinados factores e processos interferem e auxiliam na 

selecção dos alimentos nem sempre numa perspectiva de alimentação saudável.  

 

3.4. ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Na perspectiva de Bruzos & Valdemoro (1992, p.73), a alimentação “é o conjunto 

de actos que proporciona ao organismo as matérias-primas necessárias à vida, 

corresponde à entrada de alimentos no organismo”. Segundo estes autores, a 

alimentação humana é fortemente condicionante da nutrição, uma vez que 

praticamente a totalidade dos nutrientes que assimilamos, derivam da ingestão de 

alimentos. Naturalmente que, neste sentido, a alimentação e a nutrição são 

noções dissemelhantes, embora sejam por vezes usados, de modo errado, como 

expressões sinónimas. A conexão possível de estabelecer entre o processo de 

alimentação e nutrição é expressa no seguinte esquema adaptado de Bruzos & 

Valdemoro (1992, p.74): 
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Factores Sociais e Económicos 
Factores Sensoriais e Culturais      

Alimentação 
 
EDUCÁVEL 
VOLUNTÁRIA 
CONSCIENTE 

Alimentos 
       
Boca 
(Mastigação e Ensalivação) 

Digestão 
 
 

Nutrientes/Intestino 
 

     
Absorção   Assimilação 

 
Células 

 
 

Crescimento    
      Energia 

 
   Reprodução    Funções Orgânicas 
 

Nutrição 
 

NÃO EDUCÁVEL 
INCONSCIENTE 
INVOLUNTÁRIA 

 

Figura 3 – Inter-relações possíveis entre nutrição e alimentação 

 

A alimentação resulta da interacção entre dois tipos de comportamento distintos, 

um determinado biologicamente (instinto) e outro adquirido. Este último 

comportamento é condicionador da criação de novos hábitos alimentares e 

portanto educável, voluntário e consciente, tornando possível a intervenção na 

área da alimentação ao nível da educação para a saúde e promoção da saúde. 

Uma boa alimentação e nutrição são os elementos indispensáveis e fundamentais 

para “o desenvolvimento económico e social, traz consigo boas condições de 

saúde, resistência às infecções, prevenção contra doenças crónicas 

degenerativas e maior expectativa de vida” (Oliveira, 1999, p.3). A sobrevivência 

humana depende da alimentação (Carmo, 1999; Oliveira, 1999), pelo que 

alimentação é um tema fundamental a incluir na educação para a saúde e 

promoção da saúde. 

Na alimentação humana há necessidade de elementos plásticos, energéticos e 

reguladores para um organismo em estruturação. Os elementos reguladores 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO III 

 

 83 

(vitaminas, água e sais minerais) são indispensáveis para actividades 

metabólicas, os elementos plásticos (proteínas) são utilizados para a formação de 

estruturas e os elementos energéticos (hidratos de carbono e lípidos) são usados 

para suprir as necessidades energéticas do organismo (Ferreira, 1994; Calbom & 

Keane, 1998; Calero & Rey, 1998; Borsoi, 1999; Martins, 1999; Straten, 1999). 

Uma alimentação correcta e racional é fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento completo e adequado do organismo humano, durante a vida 

intra-uterina, durante a infância, durante a adolescência e enquanto adulto, 

visando criar defesas na luta contra as agressões do ambiente e para impedir o 

envelhecimento precoce. Na qualificação da alimentação em correcta e racional é 

fundamental atender à quantidade (lei da quantidade), expressa através do valor 

energético e a qualidade (lei da qualidade) dos alimentos que integra o parâmetro 

da diversidade (Franchini et al., 2004). 

A base de uma alimentação racional serve de referência para definir os erros, 

associados à alimentação e nutrição, e implicam o (in)cumprimento desses 

requisitos e nas consequentes doenças e nos resultantes problemas de saúde. 

Na perspectiva de Almeida & Afonso (1997) são seis as leis fundamentais duma 

alimentação racional/saudável: 

1. A lei da quantidade, comer a quantidade suficiente sem excesso nem défices; 

2. A lei da qualidade, variedade e complementaridade, alimentos completos, 

diversificados e equilibrados; 

3. A lei da adequação dos alimentos e das refeições, respeitando gostos e 

preferências; 

4. A lei da suficiência do aporte hídrico; 

5. A lei da periodicidade, diz respeito à regularidade da ingestão alimentar; 

6. A lei da higiene e salubridade dos alimentos, envolve atenção aos pesticidas e 

fertilizantes, a produtos inquinados, métodos de conservação, higiene e sanidade 

da comida pronta. 

A concepção de “densidade nutricional dos alimentos” é mencionada por Massol 

(1999, p.87) quando os alimentos são uma fonte relevante de vitaminas e 

minerais, particularmente os elementos vestigiais essenciais, oligoelementos e 

bioflavonoides. Os micronutrientes referidos entram nas regulações metabólicas, 
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nas funções enzimáticas, na conformação molecular e em actividades 

antioxidantes. Apenas uma alimentação variada permite colmatar as 

necessidades do organismo em macro e micronutrientes e delimitar os riscos de 

contaminação, provenientes de hormonas e toxinas (nos produtos à base de 

carne), de metais pesados (no peixe), de resíduos de pesticidas nos vegetais e 

derivados (Peres, 1997; Carmo, 1999; Massol, 1999). 

Durante séculos, os alimentos basilares ou base da alimentação humana foram 

os cereais, os vegetais, o feijão e outros. O consumo diário de vegetais como 

cenoura, agrião, rabanete, cebola, couve lombarda e alho constitui um contributo 

indispensável para a promoção duma alimentação saudável (Peres, 1983, 1997; 

Ferreira, 1994; Rémésy, 1996; Mindell, 1998; Carmo, 1999; Straten, 1999; 

Varatojo, 1999). 

A alimentação saudável, segundo as orientações da Nova Roda dos Alimentos, é 

uma alimentação completa, que envolve o consumo de alimentos de todos os 

grupos; uma alimentação equilibrada, que envolve consumir maior quantidade 

de alimentos pertencentes aos grupos com os sectores de maior dimensão, de 

forma a ingerir o número de porções recomendado; uma alimentação variada 

envolve o consumo de alimentos diferentes dentro de cada grupo, variando 

diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano. Acresce referir que 

uma alimentação saudável, para além de contemplar, conforme referido, uma 

alimentação completa, uma alimentação equilibrada e uma alimentação variada 

envolve o consumo de água diariamente de 1,5 a 3 litros de água (Franchini et al., 

2004). Uma alimentação saudável implica a ingestão diária de um ou mais 

alimentos de cada grupo, com grandes variações dentro de cada um deles, para 

adquirir todos os nutrientes de que necessitamos. A ingestão dos alimentos deve 

obedecer “à qualidade, quantidade e variedade de alimentos consumidos, modo 

de confecção, cultura, religião e hábitos familiares” (Saldanha, 1999, p.12). 

A nova Roda dos Alimentos recomenda a ingestão diária de todos os grupos de 

alimentos e revela o número de porções recomendado por dia, dependendo das 

necessidades energéticas individuais, que devem ser ingeridas de cada grupo de 

alimentos. As crianças devem guiar-se pelos limites inferiores e os homens 

activos e os rapazes adolescentes pelos limites superiores e a restante população 
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pelos limites intermédios. Assim, seguidamente apresenta-se uma tabela, 

adaptada da nova Roda dos Alimentos, que identifica a porção relativa de cada 

grupo de alimentos e a quantidade de porções que é necessário ingerir numa 

base diária (Amaral et al., 1993, Franchini et al., 2004). 

 

UMA PORÇÃO… 
Nº DE PORÇÕES 

DIÁRIAS 
Cereais e Derivados, Tubérculos 4 a 11 
1 pão (50g) 
1 fatia fina de broa (70g) 
1 e ½ batata - tamanho médio (1 25g) 
5 colheres de sopa de cereais de pequeno-almoço (35g)  
6 bolachas – tipo Maria / água e sal (35g) 
2 colheres de sopa de arroz / massa crus (35g) 
4 colheres de sopa de arroz / massa cozinhados (110g) 

Hortícolas 3 a 5 
2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus (180g) 
1 chávena almoçadeira de hortícolas cozinhados (140g) 

Fruta 3 a 5 
1 peça de fruta – tamanho médio (160g) 

Lacticínios  2 a 3 
1 chávena almoçadeira de leite (250ml) 
1 iogurte líquido ou 1 e ½ iogurte sólido (200g)  
2 fatias finas de queijo (40g) 
1/4 de queijo fresco - tamanho médio (50g) 
1/2 requeijão - tamanho médio (100g) 

Carnes, Pescado e Ovos 1,5 a 4,5 
Carnes / pescado crus (30g) 
Carnes / pescado cozinhados (25g)  
1 ovo – tamanho médio (55g) 

Leguminosas 1 a 2 
1 colher de sopa de leguminosas secas cruas 
(ex: grão de bico, feijão, lentilhas) (25g) 
3 colheres de sopa de leguminosas frescas cruas (ex: ervilhas, favas) (80g) 
3 colheres de sopa de leguminosas secas / frescas cozinhadas (80g) 

Gorduras e Óleos 1 a 3 
1 colher de sopa de azeite / óleo (10g) 
1 colher de chá de banha (10g) 
4 colheres de sopa de nata (30ml) 
1 colher de sobremesa de manteiga / margarina (15g) 

 

Tabela 2 – Registo da porção relativa a cada grupo de alimentos e a quantidade de porções 

que é necessário ingerir de cada grupo de alimentos numa base diária. (adaptada de Amaral 

et al., 1993 e Franchini et al., 2004). 

 

Há ainda a necessidade de adoptar os seguintes comportamentos alimentares 

saudáveis: comer de três em três horas ou não estar sem comer mais do que três 
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horas e meia, mastigar e ensalivar bem a comida e comer apenas às refeições e 

às merendas (Moreira & Peres, 1995b). 

Assim, um tipo de alimentação padrão integra pelo menos cinco refeições, 

podendo ser necessário integrar seis, para colmatar a necessidade de não 

ultrapassar as três horas ou três horas e meia sem ingerir alimentos. O plano de 

alimentação pode ser constituído por cinco refeições diárias que englobam o 

pequeno-almoço, o almoço, o jantar, e as merendas da manhã (refeição entre o 

pequeno-almoço e almoço) e da tarde (refeição entre o almoço e o jantar) ou por 

seis refeições, que para além das cinco refeições referidas anteriormente ainda 

contempla a refeição realizada entre o jantar e a hora de deitar, vulgarmente 

designada por ceia. 

O pequeno-almoço, conforme Coimbra & Amaral (1991), deve ser completo, 

integrando alimentos de todos os grupos de alimentos que constituem a Roda dos 

Alimentos, e adequado às necessidades, hábitos alimentares e culturais dos 

jovens. Segundo Peres, (1992a) esta refeição deve ser o mais completo e variado 

possível, contendo pelo menos leite ou seus derivados, fruta e pão ou outro tipo 

de cerais. Esta refeição é particularmente importante para o equilíbrio do dia 

alimentar. Assim preconiza-se que esta refeição contribua com 20% do valor 

calórico diário, na perspectiva de Navarro & Aguiar (1983) e de Mano (1991), ou 

mesmo com valores percentuais mais elevados, entre 20 e 25%, segundo Adine & 

Cambray (1991) e Pavón & Monasterio (1991) citados por Moreira & Peres 

(1995b). Segundo Coimbra & Amaral (1991, p.55) aquela refeição deve incluir os 

seguintes alimentos: “250g de leite ou 2 iogurtes ou 1 fatia de queijo, 1 peça de 

fruta ou batido natural de frutos e vegetais, pão de mistura, cereais ou farinha de 

cereais, 5g de manteiga e 1 ovo ou 1 fatia de carne magra.”  

Na perspectiva de Moreira & Peres (1995b) fazer uma refeição a meio da manhã, 

entre o pequeno-almoço e almoço, e a meio da tarde, entre o almoço e o jantar 

são indispensáveis para conseguir um equilíbrio nutricional diário adequado. Além 

disso permitem que aqueles intervalos referidos não ultrapassem as referenciadas 

três horas ou as três horas e trinta minutos sem ingerir qualquer alimento. A 

refeição entre o pequeno-almoço e o almoço/almoço e jantar (merenda da 

manhã/tarde) contribui para a melhoria da capacidade intelectual e deste modo, 
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da atenção e concentração (Peres, 1992a). Por este motivo deve ser o mais 

variada possível, de fácil digestão e mais pequena que o pequeno-almoço. No 

entanto, o seu volume irá depender não apenas da duração da manhã, como da 

intensidade do esforço físico a despender (Peres, 1991). Algumas sugestões 

apresentadas por Coimbra & Amaral (1991, p.57) para estas refeições são: “pão 

com queijo ou com uma fatia de carne magra, uma peça de fruta e algumas 

bolachas, um iogurte e uma fatia de pão de mistura, um copo de leite e uma fatia 

de pão levemente barrada com manteiga, pão com salada e uma peça de fruta.” 

No entanto, é de referir que durante o período da tarde, visto não ser 

aconselhável fazer intervalos entre as refeições superiores a três horas ou três 

horas e meia, pode ser necessário fazer duas merendas, no caso de se ter 

almoçado muito cedo ou de se ir jantar muito tarde (Peres, 1991).  

Os alimentos necessários a cada indivíduo devem ser repartidos pelas várias 

refeições realizadas ao longo do dia e, por isso, o almoço e o jantar, sendo as 

duas maiores refeições, deverão ser completas e equilibradas, ou seja, conter 

alimentos de todos os grupos da Roda dos Alimentos e com a proporção 

adequada (Figueiredo et al., 1994). 

No que diz respeito ao almoço e ao jantar, a sopa é considerada indispensável, 

para uma alimentação saudável, pois é um veículo excelente de nutrientes (água, 

vitaminas, minerais, fibras) e deve ser o prato que deve iniciar aquelas refeições 

(Peres, 1981). Ainda refere (Peres, 1995a, p.6) que a sopa é vantajosa pela: 

“hidratação segura, favorecida digestibilidade dos nutrientes, presença 

insignificante de tóxicos, antinutrientes, e alergénicos de ocorrência natural; 

ausência de moléculas agressivas que se formam em cozinhados a temperaturas 

mais elevadas; facilitada biodisponibilidade dos [nutrientes] presentes nos 

alimentos constituintes.”  

Os cereais e seus derivados, ricos em hidratos de carbono, constituem fontes 

importantes de energia (Peres, 1991) e devem ser integrados no almoço e jantar, 

salientando que em relação às leguminosas secas, integradas neste grupo de 

alimentos, são ricas em ferro, vitaminas do complexo B, ácidos gordos 

polinsaturados e contêm proteínas de alto valor biológico. Além disso, e 

relativamente à carne, aos ovos e ao peixe, são alimentos fornecedores de 
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proteínas animais de alto valor biológico (Fonte & Pires, 1982; Rodrigues, 1990; 

Coimbra & Amaral, 1991). 

No entanto, o peixe, como alimento com valor nutricional semelhante ao da carne, 

com uma composição lipídica mais rica em gorduras insaturadas, importantes 

pelas suas propriedades antiarteroscleróticas (Peres, 1981), deve ser ingerido em 

quantidades superiores à da carne. Em relação aos ovos as proteínas, no seu 

conjunto, são de alto valor biológico, pelo que, durante as fases de crescimento 

se torna recomendável a sua ingestão diária (Coimbra & Amaral, 1991). 

O pão é um alimento básico de uma alimentação saudável, sendo uma excelente 

fonte de energia, é essencialmente constituído por hidratos de carbono 

complexos, proteínas de origem vegetal, vitaminas do complexo B e sais 

minerais. Assim, no âmbito dos hidratos de carbono complexos, integram as 

fibras, que desempenham uma importante função no bom funcionamento do 

sistema digestivo. Em oposição ao que conceptualizaram empiricamente alguns, 

o pão não engorda, nem é responsável pelos desequilíbrios alimentares, sendo 

de recomendar a moderação no uso de matérias doces e gordas que 

acompanham geralmente este alimento. Desta forma, o pão deve ser um alimento 

integrado diariamente na alimentação, salientando que não deve ser substituído 

por alimentos como bolos, bolachas, pasteis, entre outros, com um valor nutritivo 

mais baixo e com maior efeito cariogénio (Silva & Santos, 1999). 

Os frutos são alimentos que constituem excelentes sobremesas, quer sob o ponto 

de vista gustativo, quer nutritivo (Figueiredo et al., 1994). 

Quanto ao almoço e ao jantar, na perspectiva de Coimbra & Amaral (1991, p.59) 

devem constar: “a sopa, confeccionada com uma grande quantidade de produtos 

hortícolas, leguminosas secas ou frescas e temperada no final com um pouco de 

azeite cru; o prato principal, composto por carne ou peixe, limpos de peles e 

gorduras visíveis e por, duas a três vezes por semana [,] um ovo; arroz, massa, 

leguminosas frescas ou secas; produtos hortícolas crus ou cozinhados, dose 

aumentada no caso de não ter ingerido a sopa; pão de mistura e fruta fresca da 

época.” É de salientar que o jantar deve ser uma refeição que completa o almoço, 

mas menos calórica. No caso de ser necessário fazer uma sexta refeição, antes 

de deitar, de modo a obstar a ultrapassagem das três horas ou três horas e meia 
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sem ingerir alimentos, esta deve conter alimentos semelhantes aos utilizados nas 

merendas da manhã e da tarde.  

Outros autores (Marques et al., 1995; Silva et al., 1995; Bruno, 1996; Alves & 

Almeida, 2002) apresentam outras propostas idealizadas pelo padrão saudável, a 

partir das quais se definiriam outras com menor grau de aspiração, numa 

perspectiva saudável e numa dinâmica de regressividade, permitindo sugerir um 

sistema de classificação das diversas refeições. Assim, as refeições podem ser 

classificadas em desejável, aceitável, deficiente e muito deficiente, num sistema 

de classificação criado a partir de outros anteriormente construído e utilizados, 

permitindo uma avaliação qualitativa das diversas refeições. Nesta classificação 

proposta surge a abreviatura eq., significando alimento equivalente, ou seja um 

alimento encontrado no mesmo grupo de alimentos da roda dos alimentos. Este 

quadro é apresentado seguidamente:  

 

 
Tabela 3 – Classificação Qualitativa das Refeições 

 

É de salientar a estrutura de um padrão alimentar saudável apresentado por 

Moreira & Peres (1995b): consumo abundante de água, produtos hortícolas, frutos 

            Refeições 

 

Classificação 

 

Pequeno-almoço 

 

Merendas e Ceias 

 

Almoço e Jantar 

Desejável 

- Leite ou eq. 

- Pão ou eq. 

- Carne ou eq. 

- Fruta ou sumo 

- Leite ou eq. 

- Pão ou eq. 

- Fruta ou sumo 

- Sopa 

- Carne ou eq. 

- Acompanhamento 

- Fruta ou vegetais 

Aceitável 

- Leite ou eq. 

- Pão ou eq. 

- Fruta ou sumo  

Dois dos itens 

anteriores 

- Sopa ou Fruta ou 

Vegetais 

- Carne ou eq. 

- Acompanhamento 

Deficiente 

- Leite ou eq. 

- Pão ou eq. 

- Leite ou eq. Ou 

- Pão ou eq. ou 

- Fruta ou sumo. 

- Carne ou eq. 

- Acompanhamento 

Muito Deficiente 

Apenas Leite ou eq. Ou 

Apenas Pão ou eq. 

E/Ou  

- Café, Chá ou 

Refrigerante. 

Apenas Café 

Chá Ou 

Refrigerante. 

Apenas Sopa Ou Fruta Ou 

Prato incompleto. 
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em natureza, cereais completos, leguminosas e tubérculos; consumo justo de leite 

e seus equivalentes, peixe, carne, aves e ovos; fornecimento cuidado de óleos e 

gorduras (com predomínio de gorduras liquidas monoinsaturadas, peixes e 

sementes); fornecimento nulo ou restrito de açúcar, mel, gluseimas, sal e cafeína; 

fornecimento nulo de álcool. A alimentação saudável depende não apenas de 

opções individuais, mas também do ambiente, que muitas vezes é tolerante, 

estimulador, condicionante e indutor de comportamentos alimentares errados. 

Uma alimentação considerada por alguns autores, com provas validadas por 

estudos efectuados, como um regime alimentar saudável é a alimentação 

mediterrânea, com características muito peculiares apresentadas seguidamente. 

  

3.5. A ALIMENTAÇÃO MEDITERRÂNEA  

 

A alimentação mediterrânea é considerada o regime alimentar mais saudável na 

época actual. Estudos epidemiológicos conduzidos pela equipa de Keys que 

começaram na década de sessenta atestaram que os indivíduos que habitavam 

em certas regiões à volta do mar mediterrâneo, quando comparados com os do 

Norte da Europa e EUA, revelavam uma taxa inferior de doenças crónicas, 

nomeadamente, de doenças cardiovasculares, cancro, diabetes, hipertensão e 

apresentavam uma longevidade maior (Peres, 1995c; Saldanha, 1999; Martins et 

al., 2002). As características do regime alimentar mediterrâneo são as seguintes: 

rica em alimentos vegetais frescos (produtos hortícolas) e cereais pouco polidos; 

rica em frutos; rica em gordura total, mas com elevado consumo de azeite; 

pequeno consumo de carne, mas com elevada ingestão de peixe; consumo 

moderado de vinho tinto. 

A alimentação de um indivíduo é saudável (Saldanha, 1999, p.14), definida com 

base na composição em nutrientes integrantes da sua alimentação, se satisfizer 

as seguintes condições: “ingestão de 30-33 Kcal por Kg de peso corporal e por 

dia (ração calórica); cerca de 55% da ração calórica deverá ser feita a partir de 

hidratos de carbono de absorção média (amidos) e lenta (fibras alimentares); um 

grama por quilo de peso e por dia de proteínas de alto valor biológico (origem 

animal), dando preferência ao peixe o que equivale a cerca de 15% das Kcal 
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diárias; tendo em conta as gorduras, estas não deverão ultrapassar os 30% da 

ração calórica com as seguintes distribuições: 7,5% gordura polinsaturada (óleos 

vegetais); 7,5% gorduras saturadas (gordura animal); 15% gordura 

monoinsaturada (azeite) ”. 

Esta dieta alimentar é considerada, segundo Martins et al. (2002) um padrão 

alimentar aproximado do lactovegetariano pelos seguintes motivos: incluir 

alimentos vegetais em abundância, sazonais e pouco processados, consumo 

diário de lacticínios, à base de queijo e iogurtes; reduzida ingestão de proteínas 

de origem animal, proveniente de ovos e aves e de algum peixe, em detrimento 

da carne vermelha. As variedades da alimentação mediterrânea identificam-se, 

pelas suas características, com as de uma alimentação saudável. Seguidamente 

apresentamos algumas características dessa alimentação (Peres, 1997, p.153-

154): 

“1) Realizar quatro ou cinco refeições diárias, distribuídas de forma equilibrada 

pelo dia de trabalho; 

2) Utilizar um conjunto variado de alimentos, em pequenas porções; 

3) Elevado consumo de alimentos cerealíferos, leguminosas secas e pão; 

4) Elevado consumo de produtos hortícolas, legumes e frutos; 

5) Utilização do azeite como gordura de adição para temperar e cozinhar; 

6) Consumo modesto de lacticínios e seus derivados, mais frequente o queijo que 

o iogurte. 

7) Várias vezes por semana, consumo parcimonioso de ovos, pescado seco ou 

fresco, carne de aves, e pequeno consumo de animais de pasto, consumo de 

carnes vermelhas. 

8) Bebidas preferidas são o vinho tinto, chá e infusões de ervas; 

9) Culinária simples e de pouco tempo de lume; 

10) Delineação rigorosa entre festim e comer comum”. 

Em conformidade com Peres (1995a, 1995c; 1997), as características nutricionais 

deste padrão alimentar são as seguintes: as gorduras representam 20% a 32% do 

total calórico, com predominância de ácido oleico e reduzido consumo de ácidos 

gordos saturados e aterogéneos; elevada ingestão de vitaminas, oligoelementos, 

flavenóides e outros antioxidantes que contrariam a aterogénese, danos do 
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código genético e de material celular, processos inflamatórios crónicos e 

envelhecimento precoce; presentes todas as vitaminas, minerais, indigeríveis 

vegetais (gelificáveis e fibras) e cálcio devido ao elevado consumo de hortaliça e 

produtos cerealíferos; os hidratos de carbono fornecem 60% a 70% do total 

calórico, representando os amidos cerca de 50% desse total; as proteínas 

representam cerca de 10% das calorias diárias, sendo as suas fontes variadas e 

predominantemente vegetais; o consumo de álcool representa 4% a 7% do total 

calórico, sobretudo na população de cultura cristã; ingestão diária razoável de 

colesterol entre 240 mg e 410 mg. Assim, este padrão alimentar é de grande 

interesse nutricional devido não só à qualidade da gordura utilizada, o azeite, mas 

também pela integração generosa de hidratos de carbono complexos, vitaminas, 

oligoelementos, antioxidantes e fibras (Martins et al., 2002).  

Aquele padrão alimentar é considerado um bom modelo alimentar ou um modelo 

alimentar saudável, porque é nutricionalmente rico, completo e equilibrado, 

promotor de saúde e preventivo das doenças metabólicas e degenerativas 

crónicas, muito frequentes nos países ocidentais (Gonçalves & Ferreira, 1977).  

Uma alimentação saudável deve também ter em consideração, como aspectos 

essenciais, o modo e as práticas de preparação. Seguidamente são referidas e 

apresentadas algumas das práticas, modos de preparação de alimentos 

identificadas como as mais saudáveis. 

 

3.6. MÉTODOS DE PREPARAÇÃO CULINÁRIA DOS ALIMENTOS 

 

O modo de preparação dos alimentos que integram a nossa alimentação, 

envolvendo o recurso a este ou aquele método de culinária, enquadrado no 

padrão cultural, na arte ou no costume que continuou através das gerações, 

também contribui para um tipo de alimentação mais ou menos saudável. Além 

disso, a cozedura melhora a digestibilidade dos vários constituintes nutricionais e 

favorece a absorção de nutrientes essenciais como os aminoácidos e os hidratos 

de carbono (Coimbra & Amaral, 1991). 

Salientando o interesse dos métodos culinários na confecção dos alimentos, 

Almeida, citada por Rodrigues et al. (2000), refere que o modo de cozinhar 
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assume grande importância para o equilíbrio, riqueza nutricional e acessibilidade 

digestiva das refeições. 

No entanto, a cozedura, pode alterar a qualidade dos alimentos, “reduzir o teor 

em vitaminas, sobretudo vitamina C e B (são mais termosensíveis), ou desnaturar 

flavenóides antioxidantes, alterando o sabor dos alimentos” (Massol, 1999, p.66), 

e apesar de não destruir os minerais, estes podem ser eliminados através da 

água da cozedura, pelo que é fundamental guardar a água da cozedura. O autor 

menciona ainda que a desnaturação química das proteínas e a modificação da 

estrutura espacial das proteínas e dos açúcares são causadas pelo calor que 

também pode peroxidar as gorduras. Assim, os métodos culinários que utilizamos 

ao cozinhar os alimentos são importantes na manutenção do sabor, do valor 

nutritivo e do seu carácter saudável. A fritura industrial ou doméstica tornou 

presentes na alimentação humana ácidos gordos adulterados pelas altas 

temperaturas a que são submetidos (Peres, 1997). Estes ácidos gordos 

adulterados podem ser encontrados nas margarinas vegetais sólidas, nos cremes 

para barrar, nos produtos usados pela indústria citados como gordura vegetal 

hidrogenada, nos produtos alimentares sujeitos a elevadas temperaturas ou que 

são fritos em banhos de fritura várias vezes reaquecidos ao longo do dia ou 

semana, nas bolachas e bolos industriais, nos folhados reaquecidos, nas batatas 

fritas, nos rissóis, nos croquetes, nas bifanas, etc. Em todos estes produtos de 

pastelaria ou fritos abundam os ácidos gordos trans, que são prejudiciais ao 

aparelho cardiovascular. As gorduras mais indicadas para a fritura, devido a 

suportarem melhor o aquecimento ou as elevadas temperaturas sem sofrerem 

adulteração, são o azeite, a banha e o óleo de amendoim (ibid., 1997). 

As técnicas culinárias podem contribuir positiva ou negativamente para uma 

alimentação correcta e como consequência para a nossa saúde, pelo que é 

relevante dar atenção à conservação dos nutrientes, não apenas na preparação 

mas também na confecção dos alimentos. Por um lado, na preparação dos 

legumes verdes que contêm vitamina C, é conveniente acautelar a dissolução e 

oxidação daquela vitamina, por outro, relativamente aos sais minerais, apesar de 

não sofrerem decomposição, podem sofrer dissolução, pelo que é essencial 
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reutilizar a água da cozedura dos legumes (Peres, 1982, 1983, 1997) e cozer a 

fruta e os legumes com pele que apenas deve ser retirada depois de cozidos. 

Uma alimentação saudável deve ter em consideração, como aspectos essenciais, 

o modo e as práticas de preparação. Algumas das práticas identificadas como as 

mais saudáveis são apresentamos seguidamente: 

1) Preferir a cozedura de modo a evitar a deterioração e adulteração de gorduras 

e destruição de vitaminas ou outras alterações estruturais que podem ocorrer nos 

nutrientes. Cozinhar com temperaturas próximas dos 100° (Peres, 1997; 

Saldanha, 1999), é menos agressiva para as macromoléculas (Massol, 1999, 

p.67). 

2) Evitar o empobrecimento nutricional dos alimentos, quando se preparam e 

cozinham, respeitando algumas regras. Lavar sempre os alimentos de origem 

animal ou vegetal inteiros, nunca partidos, guardar os legumes em locais arejados 

e escuros. Preferir a cozedura em panela de pressão, ou em vapor. É importante 

poupar nutrientes que se destroem pelo calor ou se oxidam (Peres, 1997). 

3) Limitar o uso do sal na confecção dos alimentos, temperar peixe e carne para 

cozinhar com duas ou mais horas de antecedência. Quando se tempera no 

momento é necessário mais sal (Peres, 1997, Saldanha, 1999). 

4) Nos enchidos (fumeiro) sobretudo caseiros, não ingerir os compostos 

aromáticos, tóxicos e cancerígenos que se depositam à superfície durante a 

fumagem, evitar que estas substâncias passem para o cozinhado (Peres, 1997; 

Saldanha, 1999). 

5) Ao assar na brasa evitar as partes esturradas e fumadas, porque são tóxicas. 

Servir assados, fritos e fumeiro na companhia de saladas cruas, limão e 

azeitonas, porque contrariam os efeitos cancerígenos quando comidos 

simultaneamente (Peres, 1997; Saldanha, 1999). 

6) Recorrer pouco às gorduras e evitar a sua deterioração. Nas carnes retirar 

todas as gorduras visíveis e não adicionar qualquer outra (Peres, 1997; Saldanha, 

1999). 

7) Os fritos podem originar substâncias cancerígenas à superfície dos alimentos, 

em especial das carnes. Para fritar recorrer ao azeite, óleo de caroço de azeitona 

e óleo de amendoim, ou banha (Peres, 1997; Saldanha, 1999). 
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8) Os sumos, batidos e saladas de fruta devem preparar-se no momento de se 

servir, evitando assim exposição ao ar e luz, para que não se percam vitaminas, 

oxidem ou escureçam (Peres, 1997; Saldanha, 1999). 

Para cozinhar de modo saudável é necessário conhecer e satisfazer três 

requisitos essenciais, o de querer, o de compreender e o de saber confeccionar 

de maneira saudável. As sociedades ocidentais, com ritmos de vida acelerados, 

subalternizam o acto de comer e prejudicam a preparação de genuínas refeições 

(Peres, 1997). Na actual situação alimentar caótica é indispensável intervir para a 

mudança, sendo imaginável segundo Peres (1997; pp.168-169) quatro cenários 

possíveis: 

“1) Maior concentração monopolista da produção e distribuição, o que conduziria 

a um enfraquecimento das mudanças, não contribuindo para a mudança 

consumista, 

2) Limitação do desenvolvimento da área alimentar, por imposição do público, isto 

só se consegue formando/alertando o público e as autoridades para a nocividade 

das práticas alimentares modernas, 

3) Definição oficial/governamental de uma politica alimentar virada para a 

promoção da saúde e para a prevenção da doença. Sendo necessário a criação e 

cumprimento de uma regulamentação sobre produção agrícola, importações e 

exportação, legislação sobre qualidade nutricional, higieno-sanitária de produtos 

alimentares, regulamentação da alimentação extradomiciliária e instituição da 

educação alimentar para a população e nos diversos graus de ensino, 

4) Rejeição da economia capitalista”. 

Os determinantes ou imperativos de uma alimentação saudável são o 

conhecimento e a selecção dos alimentos e dos métodos culinários utilizados, a 

reordenação das refeições, a conservação e o armazenamento dos alimentos. Na 

perspectiva de Peres (1997, p.171-172) é essencial, visando uma alimentação 

saudável, definir os seguintes objectivos: 

“1) Proporcionar bem-estar físico e psíquico, dar prazer e respeitar o corpo, 

2) Manter o peso do corpo dentro dos limites desejáveis para a idade e impedir a 

obesidade e as doenças metabólicas e degenerativas crónicas, bem como a 

magreza e a desnutrição, 
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3) Gerar recém-nascidos bem desenvolvidos e maduros, 

4) Promover o desenvolvimento máximo geneticamente possível ao longo da 

infância e adolescência, 

5) Estimular a imunocompetência para incrementar a resistência orgânica a 

agressões infecciosas e à doença, 

6) Minimizar a morbilidade e mortalidade tanto por excesso como por défices 

calóricos e nutricionais, com nutrimentos reguladores e protectores, 

7) Activar a sensação de saciedade no momento em que ficam satisfeitas as 

necessidade de todos os [nutrientes], 

8) Aumentar a longevidade a qualidade e duração de vida das populações, 

9) Ritmar a actividade digestiva, do pâncreas endócrino e outros reguladores 

neuro-hormonais do metabolismo, 

10) Melhorar a atenção e beneficiar a segurança e o rendimento intelectual e 

físico, 

11) Reduzir as doenças relacionadas com o abuso de álcool, açúcares, sal e 

gorduras degradadas, 

12) Prevenir as infecções microbianas, víricas e toxi-infecções alimentares, 

13) Evitar substâncias antinutritivas ou não nutritivas, 

14) Preferir alimentos naturais, ou manipulados com qualidade, evitando as 

carências, deficiências ocultas ou sobrecargas calóricas, 

15) Despertar o interesse por comida, disciplinar o apetite e evitar que se recusem 

alimentos, 

16) Adoptar uma culinária capaz de beneficiar gostos, cheiros e aspectos e 

impedir a formação de tóxicos, cancerígenos e pró-oxidantes”. 
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA   

 

4.1. DESCRIÇÃO DO ESTUDO  

 

A metodologia a adoptar será a que, de uma forma sustentada e fundamentada, 

possibilite atingir as finalidades deste projecto de investigação (Pardal & Correia, 

1995). Assim, e tendo em consideração que as finalidades do estudo se situam no 

âmbito do conhecimento do fenómeno estudado em determinado contexto, sem 

preocupação explícita de fazer generalizações, surgirá a necessidade de recorrer 

a abordagens qualitativas (Bogdan & Biklen, 1994; Denzin & Lincoln, 1994) sem 

deixar também de considerar uma dimensão quantitativa. Na perspectiva 

daqueles autores (Pardal & Correia, 1995, p.19) a primeira abordagem “apoia a 

preparação de uma observação quantitativa” e a segunda “ameniza eventuais 

impressões subjectivas.” 

Este projecto é assim uma investigação com um carácter descritivo, na medida 

em que descreve fenómenos ou acontecimentos. No entanto, também está 

enquadrado, ao procurar razões para a ocorrência de tais fenómenos ou 

acontecimentos, na perspectiva quantitativa da metodologia experimental. Esta 

metodologia traduz-se, segundo Jesuíno (2005, p.218) basicamente “na aplicação 

de um tratamento, controlada pelo experimentador, aos sujeitos experimentais, 

podendo as consequências desse tratamento ser empiricamente observáveis”. 

Conforme referido “um exemplo típico duma tal aplicação é a que se verifica na 

avaliação de um plano de formação” (ibid., p.221) A amostragem dos sujeitos 

envolvidos no estudo não foi aleatória, bem como também não existe 

aleatorização dos sujeitos experimentais. Assim, por este motivo o procedimento 

metodológico adoptado não é estritamente experimental, mas o método quasi-

experimental ou os planos quasi-experimental, que integram uma diversidade de 

planos. Uma vez que neste estudo são utilizados grupos de sujeitos não 

aleatórios, como é “o caso, por exemplo, das turmas escolares” (ibid., p.230), em 

que uma turma compreende o grupo experimental e as restantes turmas o grupo 

de controlo e, portanto, como são grupos não equivalentes, este estudo está 

integrado no plano quasi-experimental com grupo de trabalho não equivalente. Na 
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caracterização deste plano, segundo aquele autor, há ainda que referir que 

ambos os grupos, o de controlo e o experimental, são submetidos a um pré-teste 

e a um pós-teste. 

Concordante com as ideias de Jesuíno (ibid., p.221) é um procedimento 

metodológico e técnico em que o grupo experimental e de controlo “é medido 

antes do tratamento – fase de pré-teste – em seguida é aplicado o tratamento, 

voltando a ser medido depois do tratamento” com o objectivo de verificar, através 

de métodos estatísticos, se o tratamento, isto é, o plano de intervenção ou 

formação, provoca efeitos ou diferenças antes e depois da sua implementação. 

Aquele autor aponta como principal inconveniente deste procedimento 

investigativo a impossibilidade da comparação estatística entre o grupo controlo e 

experimental. No entanto refere que “este plano é um plano muito utilizado e 

recomendado em situações em que não se disponha de meios melhores” (ibid., 

p.230). 

O esquema investigativo, segundo a convenção adoptada por Campbell & Stanley 

(1963) retomado por Jesuíno (2005, p.222), do plano utilizado neste trabalho – 

com grupo de controlo não equivalente – está em conformidade o seguinte quadro 

ilustrativo adaptado e simplificado: 

 

 

 

01 X 02 

 

01  02 

 

 

 

Figura 4 – Plano com Grupo de Trabalho não Equivalente 

 

LEGENDA DA FIGURA: 

0 – Observação feita com o fim de medir o efeito do tratamento 

01 – Medição efectuada antes do tratamento – fase de pré-teste 

02 – Medição efectuada após o tratamento – fase de pós-teste 

X – Tratamento ministrado ao grupo experimental 
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Assim o projecto de investigação integrado na metodologia quasi-experimental e 

num dos seus planos, o Plano com Grupo de Trabalho não Equivalente, é 

desenvolvido em três momentos. 

• Num momento inicial, para avaliar o consumo alimentar qualitativo dos 

inquiridos no estudo, será aplicado um inquérito por questionário aos 

alunos do sétimo ano numa escola no centro do país. Na 

conceptualização e na convenção do método utilizado consiste na 

observação efectuada antes do tratamento, designada por fase de pré-

teste, ao grupo controlo (01) e experimental (01X). 

 

• Num outro momento proceder-se-á à concepção e implementação de 

um plano de intervenção curricular na área da educação alimentar e no 

âmbito C T S apenas numa turma do sétimo ano de escolaridade, que 

constitui o grupo experimental. Na convenção teórica do método de 

investigação utilizado reporta para o X referenciado como o tratamento, 

ou também formação, apenas ao grupo experimental.  

 

• Num terceiro momento do estudo, e para apreciar o impacte do plano 

de intervenção curricular na área de educação alimentar, será aplicado 

o inquérito por questionário aos alunos do sétimo ano, após a 

implementação daquele plano de intervenção curricular na área da 

educação alimentar, para avaliar o consumo alimentar qualitativo dos 

inquiridos. Na convenção teórica da metodologia utilizado consiste na 

observação efectuada após o tratamento, designada por fase de pós-

teste, ao grupo controlo (02) e experimental (X 02).  

Assim, com base neste pré diagnóstico, efectuado a três turmas do sétimo ano de 

escolaridade (uma turma – grupo experimental e 2 turmas – grupo controlo), 

preconiza-se a concepção, implementação numa das turmas (grupo experimental) 

e posterior avaliação de um plano de intervenção curricular em educação 

alimentar. O pré diagnóstico é efectuado, através da aplicação de um 

questionário, fase de pré-teste, ao grupo controlo e experimental. Posteriormente 
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procede-se à implementação de uma intervenção curricular na área da 

alimentação apenas a um grupo, o grupo experimental, que na conotação do 

método usado consiste na aplicação de um tratamento. Para avaliar o efeito do 

plano de intervenção curricular na área da alimentação aplica-se o questionário, 

fase de pós teste, aos dois grupos, controlo e experimental.  

No entanto, no plano quasi-experimental “interessa, com efeito, verificar se o 

tratamento provoca efeitos significativos, ou seja se há diferenças significativas” 

no grupo experimental (01X02) e no grupo controlo (01-02). “Esta verificação 

implica o recurso a métodos estatísticos. Se a primeira diferença se revelar e a 

segunda não, conclui-se que X provoca um efeito significativo. No entanto o 

principal inconveniente deste processo é não fornecer qualquer comparação entre 

o grupo experimental e o grupo de controlo” (Jesuíno, 2005, p.223). 

Assim, nesta acepção conceptual do método utilizado, preconizou-se o recurso a 

métodos de estatística. As informações recolhidas através dos questionários 

foram objecto de codificação de forma a permitir a construção da matriz 

viabilizando o seu tratamento estatístico. Na análise e tratamento dos dados e das 

variáveis recorremos ao programa S.P.S.S. (Statistical Package for Social 

Sciences) versão 11 para o Windows de forma a obter os 'outputs’. As variáveis 

foram tratadas estatisticamente, utilizando as medidas descritivas mais 

importantes, médias ( X ) e desvio padrão (Sd). 

Na comparação dos resultados obtidos entre o momento antes (01) e após (02) 

implementação do plano de intervenção, no grupo experimental (01X02) e controlo 

(01-02), no que diz respeito à classificação qualitativa das diversas refeições, 

utilizaram-se o teste t ou T-teste para amostras emparelhadas, o teste ANOVA 

Friedman, o teste de Wilcoxon e o teste do Qui-Quadrado ( χ
2). Esta opção é 

concordante com as características de distribuição e com o tipo de análise 

comparativa que se pretende efectuar. 

A selecção do T-teste para amostras emparelhadas reside no facto de este teste 

permitir “inferir sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas”. 

(Pestana & Gageiro, 2003, p.236). Também, conforme Pereira (1999, p.123) 

refere, o teste t para amostras relacionadas é usado para comparar “as médias de 

duas variáveis para um mesmo grupo,” como, por exemplo, numa transposição 
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para este trabalho, pode ser utilizado para comparar a classificação qualitativa 

das refeições de um grupo de indivíduos, antes e depois de um tratamento, isto é, 

da implementação de um plano de intervenção na área da alimentação. Nesta 

situação, cada caso é frequentemente “analisado duas vezes, antes e depois de 

um tratamento ou intervenção, formando pares de observações, cujas diferenças 

são testadas para ver se o resultado é ou não zero” o que é concordante com a 

análise que pretendemos efectuar (Pestana & Gageiro, 2003, p.238). Uma 

aplicação prática referida pelos autores enquadra-se neste trabalho: “vão analisar-

se os resultados obtidos numa amostra […] antes antesinf, e depois, depoinf, de 

terem recebido uma acção de formação sobre […] as pontuações são uma 

variável de nível de intervalo, satisfazendo portanto uma das condições para a 

aplicação do teste t” (ibid., p.239). Nesta circunstância “as hipóteses do teste são 

H0: a correlação do universo é zero e a Ha: a correlação do universo não é zero.” 

Assim “se a média das diferenças emparelhadas relativas aos dois momentos é 

significativamente diferente do zero, pode então concluir-se que a acção de 

formação teve resultados positivos” (ibid., pp.240, 241). 

Os restantes testes utilizados são testes não paramétricos. Este tipo de testes é 

como uma alternativa, em geral, aos testes paramétricos “quando as condições 

de aplicação destes, nomeadamente a normalidade da variável sob estudo e a 

homogeneidade entre os grupos, não se verificam.” Além disso, também “não 

exigem que a distribuição da variável sob estudo seja conhecida (normal), e daí 

estes testes serem também conhecidos como testes adistribucionais (distribution-

free testes).” Porém é aceite, no geral, que esses testes “são menos potentes que 

os correspondentes testes paramétricos (i.é., a probabilidade de rejeitar H0 

correctamente é menor).” No entanto, esta afirmação só é realmente válida para 

amostras de grande e idêntica dimensão, para amostras de pequena e desigual 

dimensões, os testes não-paramétricos podem ser mais potentes. Além disso, os 

testes paramétricos demandam variáveis quantitativas (medidas numa escala 

intervalar ou de razão), enquanto que os não-paramétricos podem ser aplicados 

em “variáveis com escala pelo menos nominal quando categorizada com algum 

tipo de relação de ordem” (Marroco, 2003, p.169). Assim, pelos motivos acima 

referidos, está justificada a opção pelos métodos não paramétricos no que 
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concerne à normalidade e homogeneidade da amostra, à potência do teste, 

atendendo à dimensão da amostra e ao tipo de variáveis.    

Porém, “os alunos inquiridos são os mesmos nos dois momentos, antes e depois 

de um plano de intervenção […], [e este facto naturalmente que deu] lugar a uma 

amostra emparelhada” sendo um factor determinante na selecção entre os 

diversos métodos não parametrizados (Pestana & Gageiro, 2003, p.463). 

Deste modo, recorremos ao teste de ANOVA de Friedman, método não 

paramétrico para comparação de amostras emparelhadas, que “por exemplo 

permite avaliar se o plano de intervenção produziu alterações significativas”, no 

estudo em questão se produziu alterações significativas na classificação 

qualitativa das refeições (Marroco, 2003, p.223-226). 

Os motivos que estão na base da opção pelo uso do teste de Wilcoxon foram, 

conforme refere Pestana & Gageiro (2003, p.431), que este se aplica “para 

analisar diferenças entre duas condições (ex.: préteste e pósteste) no mesmo 

grupo de sujeitos” Ainda referem que é “uma alternativa ao teste t para amostras 

emparelhadas.” No teste de Wilcoxon as hipóteses são: H0: As pontuações são 

iguais antes e depois da acção de formação e Ha: As pontuações são superiores 

após a acção de formação. A Ha: pode ser representada por E(X) ‹ E(Y), sendo a 

região crítica unilateral direita, dado que o teste entra com a diferença Y-X” (ibid., 

p.433). 

Utilizámos também o teste do Qui-Quadrado pois “serve para testar se duas ou 

mais amostras (ou grupos) independentes diferem relativamente a uma 

determinada característica, i.é. se a frequência com que os elementos da amostra 

se repartem pelas classes de uma variável nominal categorizada é ou não 

idêntica. Assim as hipóteses são – H0: Não existem diferenças entre as amostras 

relativamente à distribuição nas classes da variável vs H1: Existem diferenças 

significativas entre os grupos ou populações de onde foram extraídas as 

amostras” (Marroco, 2003, p.86). Traduzindo para este estudo as hipóteses 

seriam H0: A classificação qualitativa das refeições é independente do plano de 

intervenção curricular na área da alimentação e H1: A classificação qualitativa das 

refeições não é independente do plano de intervenção curricular na área da 

alimentação (Pereira, 1999, pp.176 -179). 
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A apresentação dos resultados é efectuada por gruos de alunos, experimental e 

controlo, no momento inicial e final (antes e após a implementação do plano de 

intervenção curricular, respectivamente), pois são aqueles que melhores 

informações nos poderão dar sobre o impacte do plano de intervenção curricular 

em educação alimentar na classificação qualitativa das refeições dos alunos 

integrados no grupo experimental. Ou seja, pode-se verificar se a intervenção 

curricular na área da alimentação provoca efeitos significativos, ou seja se há 

diferenças significativas entre 02X01 (grupo experimental) e 02-01 (grupo controlo). 

Na comparação efectuada se se constar a primeira diferença e a segunda não, 

pode conclui-se que X, ou seja, a intervenção curricular na área da saúde provoca 

um efeito significativo, neste caso na classificação qualitativa das diversas 

refeições. No entanto, conforme referido o principal inconveniente deste processo 

é não fornecer qualquer comparação entre o grupo experimental e o grupo de 

controlo. 

Em resumo, neste estudo pretendemos utilizar os seguintes instrumentos de 

recolha de dados: o inquérito por questionário pré e pós implementação do plano 

de intervenção curricular na área da educação alimentar arquivado no anexo 1. 

Acresce referir que o plano de intervenção curricular na área da educação 

alimentar encontra-se no anexo 2. 

Na análise e tratamento dos dados recolhidos recorremos a técnicas de análise 

estatística já referidas. No tratamento estatístico, relativamente à profissão dos 

pais, optamos por uma classificação em cinco categorias profissionais, de acordo 

com o quadro no anexo 3. No que diz respeito à classificação das refeições, em 

desejável, aceitável, deficiente e muito deficiente, foi baseada no quadro do anexo 

4. Os quadros relativos à classificação da profissão dos pais e irmãos, à 

classificação da escolaridade dos pais e irmãos e à classificação qualitativa das 

refeições são adaptações de quadros utilizados em estudos realizados 

precedentemente (Marques et al., 1995; Bruno, 1996; Morais & Almeida, 2001; 

Silva et al., 2002; Alves & Almeida, 2002). 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DO ESTUDO  

4.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DE ALUNOS 

 

A amostra deste estudo é constituída por três turmas do sétimo ano da escola 

envolvida na investigação. O grupo experimental, integrante duma das turmas, 

com um total de 20 alunos, está sujeito à implementação de um plano de 

intervenção em educação alimentar. O outro grupo denominado controlo, 

constituído por duas turmas, com um total de 34 alunos, não é sujeito à 

implementação do plano de intervenção curricular em educação alimentar. 

Os sujeitos da amostra integram todas as turmas do sétimo ano de escolaridade 

de uma escola secundária do centro do país. A escolha deste escalão etário e 

deste nível de escolaridade prende-se com o facto de ser o escalão etário e o 

nível de escolaridade de base de uma escola secundária visando, assim, a 

iniciação dos alunos, o mais cedo possível em planos de intervenção curricular na 

área da educação alimentar. Assim, nesta amostra seleccionada, composta por 

três turmas do sétimo ano de escolaridade, pretende-se conhecer os hábitos 

alimentares e diagnosticar as práticas alimentares através da avaliação do 

consumo alimentar qualitativo de 24 horas, com a finalidade de conceber, 

implementar e avaliar um plano de intervenção curricular na área da alimentação. 

A turma seleccionada, das três turmas do sétimo ano de escolaridade, para 

conceber, aplicar e avaliar um plano de intervenção curricular em educação 

alimentar, foi aquela turma em que os(as) alunos(as) apresentavam um 

aproveitamento e um comportamento concordante com o nível etário e de 

escolaridade. Deste modo, foram excluídas as turmas que tivessem alunos com 

idades muito superiores às referenciadas para aquele ano de escolaridade, bem 

como aquelas confrontadas com problemas disciplinares e comportamentais que 

pudessem interferir, eventualmente, de modo negativo, no desenvolvimento do 

trabalho. Com esta medida, pretende-se uma turma com uma correspondência 

mais aproximada possível dos jovens e adolescentes, no que diz respeito ao 

escalão etário e ao aproveitamento, daquele nível de escolaridade. 

A caracterização da amostra foi efectuada com base no preenchimento do 

questionário, em diversas dimensões, nomeadamente quanto a dados: 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO IV 

 

 107 

- biográficos pessoais (idade, sexo, peso e altura) que facilitam uma 

caracterização, naqueles parâmetros, dos sujeitos envolvidos no estudo; 

- biográficos familiares, quanto ao número de elementos que compõem o 

agregado familiar, a sua idade, bem como as respectivas habilitações literárias e 

profissões, que permitem uma caracterização do nível sócio-económico e cultural 

familiar; 

- relativos ao aproveitamento escolar do ano lectivo anterior, que possibilitam uma 

caracterização quanto ao rendimento escolar referente ao ano lectivo transacto; 

- concernentes ao estilo de vida, que permitem uma caracterização relativa à 

prática de desporto extra-escolar e à saúde, nomeadamente à existência ou não 

de alguma doença crónica; 

- respeitantes ao contributo da escola na educação alimentar, permitem conhecer 

a amostra quanto a terem sido ou não alvo de intervenções curriculares em 

educação alimentar;  

- sobre noções relativas à alimentação saudável, como referir o número de peças 

de fruta a ingerir diariamente, e situar no sim ou não factos como: comer pão às 

refeições engorda, beber água às refeições é prejudicial e misturar à refeição 

principal pão com batatas é nefasto, facultam uma caracterização relativa aos 

conceitos sobre alimentação saudável apreendidos em educação alimentar 

previamente recebida ou não;  

- relativos ao consumo qualitativo de alimentos com enumeração por memória às 

24 horas antecedentes ao preenchimento do questionário, que possibilitam uma 

caracterização dos hábitos alimentares. 

Assim, estes dados permitem caracterizar a amostra quanto a parâmetros 

pessoais, familiares nomeadamente quanto ao nível sócio-económico-familiar, 

escolar e quanto aos hábitos ou práticas alimentares. Estes dados são 

importantes não apenas porque além de serem factores condicionantes do 

consumo de alimentos, também são importantes na identificação de medidas de 

intervenção, permitindo a implementação de estratégias curriculares 

contextualizadas numa gestão flexível do currículo nacional aplicado a estes 

níveis etários (Silva et al., 1995). 
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4.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ENVOLVENTE 

 

As razões da escolha deste local estão relacionadas com diversos factores, dos 

quais se salientam seguidamente os mais relevantes. 

Um primeiro factor relaciona-se com o facto de nesta região estudos e 

intervenções no âmbito da educação alimentar serem escassos apesar de revelar 

grandes potencialidades neste campo. 

Além disso, a investigadora exerce a sua actividade profissional de docência na 

região onde se insere a escola, objecto de estudo, e portanto que importa 

dinamizar e intervencionar e também porque permite a continuidade e o 

acompanhamento dos alunos no desenvolvimento e avaliação de intervenções no 

âmbito da educação alimentar. Finalmente é de referir que esta região do interior 

do país, apesar de algo aberta à realização de projectos e estudos visando a 

promoção da saúde, enquanto região está limitada, em termos de localização 

geográfica, como área de particular interesse, uma vez que está deslocalizada em 

relação aos grandes centros. 

 

4.2.3. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

  

Apresentamos de seguida a caracterização da escola onde se implementou este 

projecto de trabalho. Esta escola situa-se na região centro do país e em particular 

no distrito de Viseu. 

Esta escola evidenciou desde sempre uma adesão imediata e pronta a projectos 

inovadores promotores da saúde. Assim aderiu, imediatamente aquando da sua 

criação, ao Projecto Viva a Escola, projecto percursor do Programa de Educação 

para a Saúde, que visava sobretudo a prevenção primária da toxicodependência e 

instilar a adopção de estilos de vida saudáveis, numa assumpção personalizadora 

da educação. Actividades deste âmbito nunca deixaram de ser realizadas, sendo 

actualmente abrangidas pelo Programa de Educação para a Saúde no âmbito do 

cumprimento da “ Ficha de Projecto” da RNEPS, dinamizado pela equipe do 

P.E.S., em cada ano lectivo, e integradas no Projecto Curricular de Escola. 
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Quanto à oferta educativa da escola esta consiste no ensino básico obrigatório 

(7º, 8º e 9º anos) com 10 turmas (três das quais do sétimo ano) num total de 193 

alunos, no ensino secundário (cursos Predominantemente Orientados para o 

Prosseguimento de Estudos ou para a Vida Activa) num total de 26 turmas com 

545 alunos e no Ensino Recorrente por Unidades Capitalizáveis (Nocturno) com 4 

turmas num total de 280 alunos, o que perfaz um total de 40 turmas com 1018 

alunos a frequentarem esta Instituição. 

Relativamente ao Quadro de Pessoal Docente, a escola possui um total de 107 

professores dos quais 5 elementos pertencem ao 11º Grupo B e ao Departamento 

de Ciências Físico-Naturais.  

As razões da escolha desta escola estão relacionadas com diversos factores, dos 

quais se salientam seguidamente os mais relevantes. 

Em primeiro lugar é uma escola onde a investigadora implicada neste projecto 

exerce a sua actividade profissional de docência. 

Além disso é uma escola com gestão directa do sector alimentar, revelando 

maiores potencialidades no que concerne à intervenção em educação alimentar, 

comparativamente com escolas de gestão privada. 

Um outro factor a mencionar é o facto de que é uma escola integrada na rede 

europeia nacional das escolas promotoras de saúde (RENEPS). 

Ainda há a considerar que é uma escola com o terceiro ciclo e ensino secundário, 

logo integrando alunos com uma faixa etária abrangente, e portanto susceptível 

de permitir uma continuidade e um acompanhamento dos alunos no 

desenvolvimento e avaliação de planos de intervenção no âmbito da educação 

alimentar. 

Finalmente é uma escola muito aberta à realização de projectos e estudos, 

particularmente no âmbito da educação alimentar. 
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4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

4.3.1. QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

4.3.1.1. ESCOLHA E CONSTRUÇÃO 

 

Atendendo a que, “a investigação educativa se situa dentro da investigação 

social” (Sanz, 1998, p.31), e levando em consideração o carácter do trabalho, foi 

elaborado um inquérito por questionário (Ghiglione & Matalon, 1997). Na 

construção do inquérito por questionário foram consultados e analisados diversos 

inquéritos elaborados noutros estudos (Michaud et al., 1987; Denis et al., 1990; 

Rodrigues & Almeida, 1995; Bruno, 1996; Norton et al., 1997; Dollahite et al., 

1998; Mejean, 1998; Requejo, 1998; Rodrigues et al., 2000; Alves & Almeida, 

2002; Silva et al., 2004), o que facilitou a tarefa de preparação e apuramento do 

instrumento de recolha de dados. 

O inquérito de natureza psicossocial elaborado recolhe os dados biográficos dos 

sujeitos e informações relativas a opiniões, valores, percepções, atitudes e 

práticas. O teor das perguntas abrange dados objectivos, subjectivos (atitudes, 

crenças, intenções, valores, sentimentos, motivações e práticas) e 

conhecimentos sobre temas específicos, sendo por isso, grande a extensão do 

inquérito, atendendo às finalidades, ao carácter e à complexidade do tema em 

questão e dos sujeitos implicados (Saint-Blanquat, 1987; Philippe et al., 1988; 

Alferes, 1997). 

De acordo com Ferreira (2005, p.165) o inquérito por questionário utilizado na 

prática sociológica envolve a “arte de bem perguntar”, obrigando assim a um 

“controlo da inteligibilidade da pergunta em toda a sua extensão e multiplicidade 

de dimensões”. Assim, a linguagem utilizada na redacção das questões é 

simples, directa, compreensiva e adequada aos sujeitos envolvidos no estudo.  

Na caracterização do padrão alimentar e pretendendo conhecer os hábitos 

alimentares dos sujeitos, objecto de estudo, foi elaborado um inquérito que 

incidisse na ingestão ou consumo alimentar de carácter qualitativo. Alguns dos 

inquéritos de referência preconizam abordagens muito específicas ao nível das 

porções de alimentos (Amaral et al., 1993), resultando num processo mais 

moroso na sua aplicação, envolvendo uma dificuldade acrescida de resposta dos 
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sujeitos e consequentemente uma amostra mais reduzida. Ainda outros 

inquéritos preconizam métodos quantitativos de avaliação da ingestão alimentar 

que incluem o registo da dieta durante três dias (Silva et al., 2004) o que poderia 

resultar num processo de registo moroso e agente desmotivador atendendo à 

população em estudo. Com efeito, o inquérito de recolha da ingestão alimentar 

das 24 horas, como objecto de opção, está melhor enquadrado na realidade, na 

população envolvida no estudo e tendo em vista a possível intervenção e 

avaliação de um plano de intervenção curricular em educação alimentar. 

O inquérito elaborado contém vários grupos de questões, distintas mas 

interligadas, com a finalidade de analisar e avaliar os hábitos de consumo 

alimentares, o estilo de vida, a alimentação saudável e a escola.  

O questionário foi validado, durante o mês de Março e o mês de Abril de 2005, 

por dois júris, um da área do ensino das ciências naturais, e outro da área da 

epidemiologia e nutrição e por uma professora, que lecciona numa escola 

secundária pública e privada. 

Procedeu-se depois à aplicação do questionário a uma amostra de 25 alunos em 

condições idênticas às do nosso estudo, para tentar despistar possíveis 

dificuldades de resposta dos sujeitos ou identificar ambiguidades e erros. 

Assim, a versão final do inquérito de recolha da ingestão alimentar das 24 horas 

está arquivada em anexo (Anexo 1). 

 

4.3.1.2. ADMINISTRAÇÃO E MODELO DE ANÁLISE UTILIZADO 

 

O questionário foi administrado a uma amostra constituída pela população 

escolar do 7º ano de escolaridade, integrado no terceiro ciclo do ensino básico 

de uma escola, num momento inicial e final, definidos como antes e depois da 

implementação de um plano de intervenção na área da educação alimentar, 

respectivamente. A colheita de dados decorreu em Maio de 2005, tendo sido 

aplicado o inquérito por administração directa, durante um tempo lectivo dos 

alunos, aproximadamente 90 minutos, ou seja, o período correspondente à 

realização num tempo lectivo. 

As respostas do questionário estão agrupadas em vários blocos temáticos, 
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iniciando os mesmos com dados biográficos dos sujeitos, como idade, sexo, 

peso, altura, e dados biográficos dos familiares como ano de escolaridade, idade 

e ocupação profissional. 

As respostas do inquérito foram agrupadas nos seguintes blocos temáticos 

conforme a seguinte tabela. 

 

BLOCOS TEMÁTICOS  RESPOSTAS 

1) Aproveitamento Escolar  7 

2) Estilo de Vida e Saúde  8 e 9 

3) Contributo da Escola para a Educação Alimentar 10 

4) Dados sobre Noções de Alimentação Saudável 11, 12, 13 e 14 

5) Hábitos Alimentares e de Consumo relativo às 24 horas anteriores  15 (Tabela) 

 

Tabela 4 – Principais Temáticas e respectivas Respostas do Inquérito. 

  

4.4. PLANO DE INTERVENÇÃO CURRICULAR EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

 

O inquérito de avaliação qualitativa do consumo de alimentos, preenchido pelos 

alunos na parte inicial do ano lectivo, serviu de base à construção e planificação 

de um plano de intervenção curricular em educação alimentar. Assim, os critérios 

que presidiram à sua construção baseiam-se nas temáticas integradas naquele 

inquérito e assentam na reorganização curricular do ensino básico e nas 

perspectivas preconizadas no ensino das ciências consideradas na revisão 

bibliográfica. Neste contexto foram definidos os conteúdos conceptuais, atitudinais 

e procedimentais, as propostas de trabalho, a metodologia e os recursos 

materiais. Este plano validado por juízes, apresentado sob a forma de uma tabela 

construída para o efeito, bem como os documentos de apoio, referenciados como 

documentos 1 a 6, são apresentados no anexo 3. As actividades desenvolvidas 

pelos alunos, alistadas na planificação do plano de intervenção curricular, e os 

produtos didácticos criados, resultaram, de um modo geral, na publicação de uma 

pequena revista intitulada “Alimentação Saudável”; na redacção de uma proposta 

de alteração dos alimentos a disponibilizar no bufete, devidamente fundamentada 

e apresentada ao presidente do conselho executivo da escola; na composição de 
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artigos periódicos relativos à resposta a algumas das concepções erradas sobre 

alimentação; na produção de dois cartões intitulados “ Uma Dezena de Razões 

Para Tomar o Pequeno-Almoço” e “ Uma Dúzia de Razões Para Comer Sopa” e 

calendários com imagem e texto alusivos à alimentação saudável; redacção de 

um contrato “Hábitos Alimentares Saudáveis” com onze medidas a adoptar por 

todos os alunos, comprovada pela sessão solene da assinatura daquele contrato, 

por todos os alunos, como declaração pública da sua anuência e ainda a 

verificação semanal do cumprimento destas medidas, definidas no contrato, 

verificação essa dinamizada pelos alunos; actividade prática para produzir sumos 

de fruta simples ou combinados, batidos de fruta diversos, atribuindo nome e 

cotação a cada um; apresentação e divulgação dos materiais e produtos, 

resultantes da implementação do plano de intervenção curricular em alimentação, 

às famílias dos alunos, pai, mãe, irmãos e outros membros da família, da escola e 

da comunidade, no auditório da escola, num período nocturno, dinamizada pelos 

alunos em coordenação com a professora, numa sessão convocada para o efeito. 

Os trabalhos acima referidos, produzidos e divulgados, são apresentados em 

suporte informático (CDR). 

Na concepção do plano de intervenção curricular em educação alimentar, foram 

considerados os seguintes objectivos gerais simplificados, perspectivados na 

reorganização curricular do ensino básico e no currículo do ensino das ciências: 

Possibilitar aos alunos a participação efectiva na educação alimentar numa 

perspectiva de aprender fazendo, favorecendo a ligação afectiva à planificação, 

execução e avaliação de planos específicos; 

Suscitar nos alunos uma reflexão sobre as acções a empreender para melhorar a 

alimentação; 

Conceder a oportunidade aos alunos de se associarem à tomada de decisões 

respeitantes aos problemas a resolver, aos métodos a seguir e ao 

acompanhamento do seu trabalho; 

Prever a participação dos alunos na gestão do bufete, a médio/longo prazo, na 

escolha de alimentos saudáveis para o bufete; 

Incentivar os alunos conhecer factos, hipóteses, princípios, teorias, terminologias 

e convenções científicas sobre alimentação saudável; explicar, interpretar e 
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compreender informação sobre alimentação saudável; recolher, interpretar e 

organizar dados relativos à alimentação saudável;   

Implicar na educação alimentar os familiares dos alunos como parceiros 

fundamentais no processo educativo e na aquisição dos hábitos alimentares 

saudáveis e de promoção de um clima de partilha e comunicação durante as 

refeições. 
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CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS  

 

5.1. INTRODUÇÃO 

  

Os resultados serão apresentados de acordo com os objectivos e as questões 

investigativas. Na análise estatística efectuada recorremos à estatística descritiva 

das variáveis em que foram utilizadas medidas descritivas importantes como a 

percentagem, a média e o desvio padrão na descrição dos dados e à inferência 

estatística ou estatística indutiva, para avaliar o impacte do plano de intervenção 

curricular na área da alimentação (Pereira, 1999; Marroco, 2003; Pestana & 

Gageiro, 2003). 

Os dados são apresentados na forma de percentagens, expostas em tabelas e 

diagramas ou gráficos circulares (Marroco, 2003, pp.35-39, 63) representativas 

das mesmas e consideradas pertinentes para o estudo, baseadas nas tabelas de 

resultados, os ‘outputs’ obtidos pelo SPSS. 

As respostas aos questionários, alvo de apresentação e discussão, estão 

agrupadas nos seguintes blocos temáticos: dados pessoais e familiares, estilo de 

vida e saúde, contributo da escola em educação alimentar, noções de 

alimentação saudável e hábitos alimentares e de consumo. 

A apresentação e discussão dos resultados é feita por grupos (grupo controlo e 

grupo experimental), pré e pós implementação do plano de intervenção curricular 

em educação alimentar, nos quais se faz a avaliação qualitativa do consumo 

alimentar nas diversas refeições, porque são os dados que melhores informações 

fornecem sobre a evolução e mutação das práticas e hábitos de consumo 

alimentar dos alunos. 

Finalmente, procede-se à apresentação e discussão dos resultados do impacte da 

implementação do plano de intervenção curricular de educação alimentar na 

classificação qualitativa das refeições utilizando testes estatísticos de inferência 

para determinar a existência ou não de relação/ões entre as variáveis em análise, 

ou para determinar a força dessa relação com a finalidade de fazer uma 

apreciação crítica acerca do impacte do plano de intervenção curricular de 

educação alimentar na avaliação qualitativa do consumo alimentar dos alunos. 
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5.2. APRESENTAÇÃO DE DADOS OBTIDOS PELO QUESTIONÁRIO 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DOS ALUNOS DO GRUPO CONTROLO 

 

O número total de alunos é de 34, com 64,7% dos elementos do sexo masculino, 

sinónimo de 22 em frequência absoluta, e com 35,3% do sexo feminino, 

correspondente a um valor de 12 em frequência absoluta. 

 

A média de idades é de 13 anos, associada a um desvio padrão de 0,16, em que 

o aluno mais novo tem uma idade de 12 anos e o mais velho de 15 anos. A média 

de altura é de 1,56 m, associada a um desvio padrão de 0,02, sendo que o aluno 

mais baixo apresenta uma altura de 1,34 m e o mais alto tem uma altura de 1,82 

m. A média do peso é de 47,97 Kg, associado a um desvio padrão de 1,47, com 

um peso mínimo de 32 Kg e um peso máximo de 67 Kg. A tabela seguinte 

apresenta resumidamente os dados, como a frequência absoluta, o valor mínimo 

e máximo, a média e o desvio padrão, relativos às variáveis idade, altura e peso 

dos alunos do grupo controlo. 

 

 MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DESVIO PADRÃO 

IDADE (n=34) 12 15 13,03 0,16 

ALTURA (n=34) 1,34 1,82 1,56 0,02 

PESO (n=34) 32 67 47,97 1,47 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva relativa às variáveis idade (anos), altura (metros) e peso 

(quilogramas) dos alunos no grupo controlo. 

 

O número de pessoas do agregado familiar da maioria dos alunos é composto 

por três elementos, isto é, 52,9 por cento dos alunos vivem num agregado familiar 

composto por três pessoas. No que concerne à caracterização do agregado 

familiar, 17 alunos, com uma percentagem correspondente a 50%, vivem com o 

pai, mãe e irmão. Num total de 8 alunos, com uma percentagem correspondente a 

23,5%, o seu agregado familiar é composto por pai, mãe e dois irmãos. 

 

Quanto à idade do pai, verificou-se que as idades mais frequentes são os 41 

anos, seguida pela idade 38 e 42, apresentando respectivamente valores 
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percentuais de 14,7% e 11,8%. As demais idades não têm qualquer 

expressividade quando analisadas conjuntamente. Nesta variável exceptua-se um 

‘outlier’ (Pestana & Gageiro, 2003, p.73) de 67 anos, que corresponde à idade do 

avô, mas como traduz a imagem paternal do aluno decidiu-se integrá-la na figura 

do pai e, como tal, pertencente a esta variável. Como o tratamento e a análise 

estatística não foi feita pela medida de tendência central média, mas sim pela 

frequência relativa acumulada ou discriminada, tal facto não tem influência na 

eventual distorção da análise e/ou interpretação. Relativamente à idade da mãe, 

constatou-se que as idades mais frequentes são os 36 anos, seguida pela idade 

37 e 40/41, apresentando respectivamente valores percentuais de 14,7% e 8,8%. 

As demais idades não têm qualquer expressividade quando analisadas 

conjuntamente. Quanto à idade do(s) irmão(aos), dos 34 alunos inquiridos: 

57,7% dos alunos têm um irmão com idades inferiores ou iguais a 16 anos, dois 

alunos, com um valor percentual correspondente a 5,9%, têm um terceiro irmão, 

com 5 anos de idade. Dos alunos com um segundo irmão constatou-se que as 

idades destes variam entre 4 e 19 anos.  

 

Quanto à variável designada por grupo profissional, o grupo que mais 

sobressai, no sexo masculino e feminino, é o 5 (operários semi-qualificados - 

motoristas, cozinheiros, subalternos das forças armadas e da segurança, 

artesãos, empregados de mesa, carteiros) traduzido em 64,5% e 68,8%, 

respectivamente. No que respeita ao grupo profissional do irmão, incluído no 

agregado familiar dos alunos com apenas um irmão, cerca de ¾ são estudantes, 

isto é, integram-se no grupo profissional 3 (profissões auxiliares qualificadas ou 

especializadas, estudantes, empregados de escritório e comércio, encarregados). 

Dos alunos que no seu agregado familiar possuem um segundo irmão, constata-

se que cerca de 83,3% destes também pertence ao grupo profissional 3.  

 

Na variável nível de escolaridade, do pai e da mãe, o valor com maior frequência 

apresentado é o 4º ano de escolaridade que se traduz num valor percentual 

respectivamente de 32,4% e 35,3% seguido do 6º ano e curso superior traduzido 

em idênticos valores percentuais para ambos os progenitores de 17,6% e 14,7%, 
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respectivamente. As demais opções de resposta não têm expressão estatística 

que justifiquem a sua discriminação. 

 

A caracterização do grupo controlo, relativamente ao aproveitamento escolar e 

estilo de vida/saúde (prática de desporto escolar e doença crónica) e quanto ao 

contributo da escola na educação alimentar e a noções de alimentação saudável, 

é apresentada antes e após a implementação do plano de intervenção em 

educação alimentar no grupo experimental. 

 

Conforme os dados na tabela 6, relativamente à variável aproveitamento 

escolar: 

 

- antes da implementação do plano de intervenção curricular em educação 

alimentar, 17,6% dos alunos, sinónimo de 6 alunos em valor absoluto, obteve um 

aproveitamento escolar no ano lectivo anterior descrito como insuficiente. Em 

função disto, a percentagem complementar desta variável traduz-se em 41,2% e 

20,6%, valores percentuais correspondentes ao aproveitamento escolar suficiente 

e bom/muito bom, respectivamente, ou seja, um valor percentual total de 61,8% é 

sinónimo de um aproveitamento escolar dito positivo. Ainda é de referir que em 

cerca de metade (41,2%) destes alunos o aproveitamento escolar é bom e muito 

bom;  

 

- após a implementação do plano de intervenção curricular em educação 

alimentar, 8,8% dos alunos, sinónimo de 3 alunos, obteve um aproveitamento 

escolar no ano lectivo anterior descrito como insuficiente; em função disto, a 

percentagem complementar desta variável traduz-se em valores percentuais de 

41,2%, 26,5% e 23,5% atribuídos ao aproveitamento escolar de suficiente, bom e 

muito bom, respectivamente, ou seja, 91,2% é sinónimo de um aproveitamento 

escolar dito positivo; ainda é de referir que metade destes alunos tem um 

aproveitamento escolar bom e muito bom. 
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PRÉ PÓS 
 

 PERCENTAGEM 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 
PERCENTAGEM 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

INSUFICIENTE 17,6 6 8,8 3 

SUFICIENTE 41,2 14 41,2 14 

BOM 20,6 7 26,5 9 

MUITO BOM 20,6 7 23,5 8 

 

Tabela 6 – Estatística descritiva da percentagem e frequência absoluta atribuída à variável 

aproveitamento dos alunos (Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom), no grupo controlo, 

pré e pós implementação do plano de intervenção em educação alimentar. 

 

No momento inicial, pré implementação do plano de intervenção curricular em 

educação alimentar, a maioria dos alunos (52,9%) revela praticar desporto extra-

escolar. Destes, 61,1% dos alunos pratica desporto extra-escolar três ou mais 

vezes por semana. No momento final, pós implementação do plano de 

intervenção curricular em educação alimentar, a maioria dos alunos (52,9%) 

revela praticar pratica desporto extra-escolar. Destes, 72,2% dos alunos pratica 

desporto extra-escolar três ou mais vezes por semana. 

 

Nos dois momentos do estudo uma minoria dos alunos (2 alunos) afirma possuir 

alguma doença crónica (5,9%) e destes, a totalidade menciona doenças do foro 

respiratório (asma, bronquite).  

 

Quanto ao contributo da escola na educação alimentar é de referir que: 

 

- no momento inicial, pré implementação do plano de intervenção curricular em 

educação alimentar, grande percentagem dos alunos (82,4%) refere que não tem 

no currículo nenhuma disciplina que contribua para a aquisição de hábitos 

alimentares saudáveis, sendo que os restantes (6 alunos) apontam para a 

disciplina de francês, ciências naturais, educação visual e área de projecto, como 

disciplinas que contribuem para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis; 

 

- no momento final, pós implementação do plano de intervenção curricular em 

educação alimentar, grande percentagem dos alunos (64,7%), sinónimo de 22 em 
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frequência absoluta, refere que não tem no currículo nenhuma disciplina que 

contribua para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis, sendo que os 

restantes apontam para a disciplina de francês, ciências naturais, educação 

visual, educação física e área de projecto, como disciplinas que contribuem para a 

aquisição de hábitos alimentares saudáveis. 

 

Quanto a noções de alimentação saudável é de mencionar que: 

 

- nos dois momentos do estudo, quase metade dos alunos, na opção de resposta 

da variável “número de peças de fruta a comer por dia”, refere 3 peças de fruta, 

seguida de 2 peças de fruta,  com um valor percentual de resposta na ordem dos 

20,6%; 

 

- no momento inicial e final, pré e pós implementação do plano de intervenção em 

educação alimentar, conforme representado na tabela 7: 

 

• no que respeita à variável1 que questiona os alunos acerca da sua 

opinião sobre se “comer pão engorda” verificou-se que dicotomicamente 

76,5% e 78,8% corresponde ao sim, respectivamente; 

 

• no que concerne à variável2 para obter informação sobre qual a ideia 

dos alunos acerca de “beber água às refeições é prejudicial” constatou-

se que dicotomicamente 91,2% e 70,6% pertence ao não, 

respectivamente; 

 

• relativamente à variável3 deves “misturar na refeição principal batatas 

com arroz” o parecer dos alunos situa-se dicotomicamente em 58,8% e 

50% no sim, respectivamente. 

                                                 
1 A variável “comer pão engorda” é de carácter opinativo por parte dos alunos e de cariz dicotómico (sim e 
não). 
2 A variável “beber água à refeição é prejudicial” é de carácter opinativo por parte dos alunos e de cariz 
dicotómico (sim e não). 
3 A variável “misturar na refeição principal batatas com arroz” é de carácter opinativo por parte dos alunos e 
de cariz dicotómico (sim e não). 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO V 

 

 123 

 PRÉ (%) PÓS (%) 

 SIM  NÃO SIM NÃO 

COMER PÃO 

ENGORDA 

 

76,5 

 

23,5 78,8 21,2 

BEBER ÀGUA ÀS 

REFEIÇÕES É 

PREJUDICIAL 

8,8 91,2 29,4 70,6 

DEVES MISTURAR 

BATATAS COM 

ARROZ 

58,8 41,2 50 50 

 

Tabela 7 – Valores percentuais atribuídos às variáveis, de carácter opinativo (sim e não), 

comer pão engorda, beber água às refeições e misturar na refeição principal batatas com 

arroz, no grupo controlo, pré e pós implementação do plano de intervenção em educação 

alimentar. 

 

5.2.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DOS ALUNOS DO GRUPO EXPERIMENTAL 

 

O número total de alunos é de 20, com 45% dos elementos do sexo masculino, 

sinónimo de 9 em frequência absoluta, e com 55% do sexo feminino 

correspondente ao valor de 11 em frequência absoluta.  

 

A média de idades é de 13 anos, associada a um desvio padrão de 0,21, em que 

o aluno mais novo tem uma idade de 12 anos e o mais velho de 15 anos. A média 

de altura é de 1,59 m, associada a um desvio padrão de 0,02, sendo que o aluno 

mais baixo apresenta uma altura de 1,47 m e o mais alto tem uma altura de 1,74 

m. A média do peso é de 44,26 Kg, associado a um desvio padrão de 1,37, com 

um peso mínimo de 36 Kg e um peso máximo de 57 Kg. A tabela seguinte 

apresenta resumidamente os dados, como a frequência absoluta, o valor mínimo 

e máximo, a média e o desvio padrão, relativos às variáveis idade, altura e peso 

dos alunos do grupo experimental. 
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 MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DESVIO PADRÃO 

IDADE (n=20) 12 15 12,60 0,21 

ALTURA (n=20) 1,47 1,74 1,59 0,02 

PESO (n=19) 36 57 44,26 1,37 

 

Tabela 8 – Estatística descritiva relativa às variáveis idade (anos), altura (metros) e peso 

(quilogramas) dos alunos no grupo experimental. 

 

O número de pessoas do agregado familiar da maioria dos alunos é composto 

por três elementos, isto é, 52,9 por cento dos alunos vivem num agregado familiar 

composto por três pessoas. No que concerne ao agregado familiar mais de 

metade dos alunos vive com três pessoas. Quanto à variável quantas pessoas 

vivem contigo a frequência absoluta mais elevada, com um valor de 12, 

corresponde ao agregado familiar composto por pai, mãe e irmão. 

 

Quanto à variável idade do pai, verificou-se que as idades são muito 

diversificadas, destacando-se como as mais frequentes e com os mesmos valores 

percentuais, na ordem dos 10,5%, os 34, 36, 39, 42 e 45 anos. Assim, as demais 

idades não têm qualquer expressividade quando analisadas conjuntamente. 

Nesta variável exceptua-se um “outlier” de 69 anos que corresponde à idade do 

avô, mas como traduz a imagem paternal do aluno decidiu-se integrá-la na figura 

do pai e, como tal, pertencente a esta variável. Como o tratamento e a análise 

estatística não foi feita pela medida de tendência central média mas sim pela 

frequência relativa acumulada ou discriminada tal facto não tem influência na 

eventual distorção da análise e/ou interpretação. Analisando a mesma variável 

mas relativa ao sexo feminino - idade da mãe -, constatou-se que as idades são 

muito diversificadas, diferençando-se como as mais frequentes e com os mesmos 

valores percentuais, na ordem dos 15,8%, os 36 e 42 anos seguida das idades de 

40 e 45, que apresentam o mesmo valor percentual de 10,5%. As demais idades 

não têm qualquer expressividade estatística quando analisadas conjuntamente. 

Nesta variável exceptua-se um ‘outlier’ de 69 anos que corresponde à idade da 

avó, mas como traduz a imagem maternal do aluno decidiu-se integrá-la na figura 

da mãe, e como tal, pertencente a esta variável. Como o tratamento e a análise 

estatística não foi feita pela medida de tendência central média, mas sim pela 
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frequência relativa acumulada ou discriminada, tal facto não tem influência na 

eventual distorção da análise e/ou interpretação. Dos alunos com um segundo 

irmão constatou-se que as idades destes - idade do(s) irmão(ãos) - variam entre 

os 5 e os 22 anos de idade. Relativamente aos alunos com um segundo irmão as 

idades destes estão compreendidas entre o 1 e os 20 anos de idade. Apenas um 

aluno possui um terceiro irmão com 18 anos de idade. 

 

Quanto à variável designada por grupo profissional, os grupos que igualmente 

sobressaem no sexo masculino são o grupo 4 (operários semi-qualificados - 

motoristas, cozinheiros, subalternos das forças armadas e da segurança, 

artesãos, empregados de mesa, carteiros) e o grupo 5 (operários braçais e outros 

trabalhadores não especializados, rurais, empregadas domésticas e serventes) 

traduzidos nos mesmos valores percentuais de 27,8. Relativamente à mesma 

variável no sexo feminino, quase metade da amostra situa-se no grupo 

profissional 5. No que respeita ao grupo profissional do irmão, incluído no 

agregado familiar dos alunos com apenas um irmão, mais de metade dos alunos 

da amostra integram-se no grupo profissional 3 (profissões auxiliares qualificadas 

ou especializadas: polícias e secretárias - não manuais; estilistas, modistas e 

torneiro mecânico - manuais). Dos alunos que no seu agregado familiar possuem 

um segundo irmão, constata-se que apenas um aluno exerce uma actividade 

laboral pertencente ao grupo 4. Quanto ao aluno que no seu agregado familiar 

possui um terceiro irmão este não está integrado em qualquer grupo profissional 

porque não exerce qualquer actividade laboral. 

 

Na variável grupo de escolaridade do pai e da mãe o valor com maior frequência 

apresentado é o 9º ano de escolaridade que se traduz num valor percentual de 

35,7% e 37,5% respectivamente, seguido pelo 6º ano e curso superior, traduzido 

num valor percentual idêntico para os progenitores de 28,6% e 25% 

respectivamente. As demais opções de resposta não têm expressão estatística 

que justifiquem a sua discriminação. 
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A caracterização do grupo experimental, relativamente ao aproveitamento escolar 

e estilo de vida/saúde (prática de desporto escolar e doença crónica) e quanto ao 

contributo da escola na educação alimentar e a noções de alimentação saudável, 

é apresentada antes e após a implementação do plano de intervenção em 

educação alimentar no grupo experimental. 

 

Conforme os dados na tabela 9, relativamente à variável aproveitamento 

escolar: 

 

- antes da implementação do plano de intervenção curricular em educação 

alimentar, 5% dos alunos, sinónimo de 1 aluno em valor absoluto, obteve um 

aproveitamento escolar no ano lectivo anterior descrito como insuficiente. Em 

função disto a percentagem complementar desta variável traduz-se em 30%, 35% 

e 30% de aproveitamento escolar de suficiente, bom e muito bom, 

respectivamente, ou seja, um valor percentual total de 95% é sinónimo de um 

aproveitamento escolar dito positivo. Ainda é de referir que para mais de metade 

(65%) dos alunos o aproveitamento escolar é bom e muito bom;  

 

- após a implementação do plano de intervenção curricular em educação 

alimentar, 5,9% dos alunos, sinónimo de 1 aluno em valor absoluto, obteve um 

aproveitamento escolar no ano lectivo anterior descrito como insuficiente; em 

função disto a percentagem complementar desta variável traduz-se em 35,3%, 

23,5% e 35,3% de aproveitamento escolar de suficiente, bom e muito bom, 

respectivamente, ou seja, um valor percentual total de 94,1% é sinónimo de um 

aproveitamento escolar dito positivo; ainda é de referir que mais de metade 

(58,8%) destes o aproveitamento escolar é bom e muito bom.  
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PRÉ PÓS 
 

 PERCENTAGEM 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 
PERCENTAGEM 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

INSUFICIENTE 5 1 5,9 1 

SUFICIENTE 30 6 35,3 6 

BOM 35 7 23,5 4 

MUITO BOM 30 6 35,3 6 

 

Tabela 9 – Estatística descritiva da percentagem atribuída à variável aproveitamento dos 

alunos (Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom), no grupo experimental, pré e pós 

implementação do plano de intervenção em educação alimentar. 

 

No momento inicial, pré implementação do plano de intervenção curricular em 

educação alimentar, a maioria dos alunos (85%) não pratica desporto extra-

escolar. Dos restantes alunos, 15 % atestam que praticam desporto extra-escolar 

duas vezes por semana. No momento final, pós implementação do plano de 

intervenção curricular em educação alimentar, quase ¾ dos alunos (70,6%) não 

pratica desporto extra-escolar. Dos restantes alunos, o que se expressa num valor 

percentual de 29,4%, 80% dos alunos atestam que praticam desporto extra-

escolar duas vezes por semana e 20% três ou mais vezes por semana.  

 

Nos dois momentos do estudo cerca de 1/5 dos alunos da amostra afirma possuir 

alguma doença crónica e destes, metade dos alunos, mencionam doenças do 

foro respiratório (asma, bronquite), e ¼ deles refere padecimentos do sistema e 

vias urinárias e o outro quarto enfermidades relacionadas com posturas 

incorrectas. 

 

Quanto ao contributo da escola na educação alimentar é de referir que: 

 

- no momento inicial, pré implementação do plano de intervenção curricular em 

educação alimentar, uma elevada percentagem dos alunos (90%) refere que não 

tem no currículo nenhuma disciplina que contribua para a aquisição de hábitos 

alimentares saudáveis, sendo que os restantes apontam para a disciplina de 

ciências naturais como a disciplina que contribui para a aquisição de hábitos 

alimentares saudáveis; 
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- no momento final, pós implementação do plano de intervenção curricular em 

educação alimentar, uma pequena percentagem dos alunos (35,3%) refere que 

não tem no currículo nenhuma disciplina que contribua para a aquisição de 

hábitos alimentares saudáveis, sendo que os restantes apontam para a disciplina 

de ciências naturais e área do projecto como disciplinas que contribuíram para a 

aquisição de hábitos alimentares saudáveis. 

 
Quanto a noções de alimentação saudável é de mencionar que: 

 

- no momento inicial do estudo, quase metade dos alunos, na opção de resposta 

da variável “número de peças de fruta a comer por dia”, refere 3 peças de fruta, 

enquanto que no momento final 88,2% dos alunos referem que o número de 

peças de fruta a ingerir diariamente são 3 a 5; 

 

- no momento inicial e final, pré e pós implementação do plano de intervenção em 

educação alimentar, conforme representado na tabela 10: 

 

• no que respeita à variável4 que questiona os alunos acerca da sua 

opinião sobre se “comer pão engorda” verificou-se que dicotomicamente 

50% e 25% corresponde ao sim, respectivamente; 

 

• no que concerne à variável5 para obter informação sobre qual a ideia 

dos alunos acerca de “beber água às refeições é prejudicial” constatou-

se que dicotomicamente 85% e 100% pertence ao não, 

respectivamente; 

 

• relativamente à variável6 deves “misturar na refeição batatas com arroz” 

o parecer dos alunos situa-se dicotomicamente em 55% e 25% no sim, 

respectivamente. 

                                                 
4
 A variável “comer pão engorda” é de carácter opinativo por parte dos alunos e de cariz dicotómico (sim e 

não). 
5
 A variável “beber água à refeição é prejudicial” é de carácter opinativo por parte dos alunos e de cariz 

dicotómico (sim e não). 
6
 A variável “misturar na refeição principal batatas com arroz” é de carácter opinativo por parte dos alunos e 

de cariz dicotómico (sim e não). 
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 PRÉ (%) PÓS (%) 

 SIM  NÃO SIM NÃO 

COMER PÃO 

ENGORDA 

 

50 

 

50 25 75 

BEBER ÀGUA ÀS 

REFEIÇÕES É 

PREJUDICIAL 

15 85 0 100 

DEVES MISTURAR 

BATATAS COM 

ARROZ 

55 45 25 75 

 

Tabela 10 – Valores percentuais atribuídos às variáveis, de carácter opinativo (sim e não), 

comer pão engorda, beber água às refeições e misturar na refeição principal batatas com 

arroz, no grupo experimental, pré e pós implementação do plano de intervenção em 

educação alimentar 

 

5.2.3. DESCRIÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO GRUPO 

CONTROLO 

5.2.3.1. ANTES DO PLANO DE INTERVENÇÃO CURRICULAR 

 

Pequeno-almoço 

Quanto ao pequeno-almoço, 97,1% dos alunos referem que tomaram o pequeno-

almoço e todos mencionam que comeram/beberam e que o fizeram sempre em 

casa. Das justificações apresentadas pelos que não tomaram o pequeno-almoço, 

a totalidade refere não ter tido tempo. 

Quanto ao que comeram, a maior proporção refere comer cereais (44,1%), 

nomeando que são misturados com leite (67,6%), seguido pelo pão com manteiga 

(32,4%). Ainda é de referir que 11,8% dos alunos bebem café ou refrigerantes. 

Dos que tomam o pequeno-almoço a classificação da refeição de 69,7% dos 

alunos questionados é deficiente e de 30,3% muito deficiente, conforme a figura 

5. 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO V 

 

 130 

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 5 – Classificação do Pequeno-Almoço no Grupo Controlo – Antes 

do Plano de Intervenção Curricular 

 

Refeição entre o pequeno-almoço e almoço/ Refeição entre o almoço e o 

jantar 

Cerca de ¾ dos alunos (28 em valor absoluto) da amostra comeram e/ou 

beberam na refeição da manhã; destes 23 alunos tomaram a refeição na escola e 

5 alunos em casa. Os restantes alunos, num total de 6 em valor absoluto, 

justificam não tomar a refeição quase integralmente porque não tiveram fome. 

Apenas um aluno apresenta outra fundamentação, nomeadamente a falta de 

tempo. 

Quanto ao que comeram, a maior proporção refere comer pão com queijo e 

fiambre (10 em valor absoluto) seguido pelo pão com queijo (6 em valor absoluto). 

Relativamente ao que beberam é de referir que 47,1% dos alunos bebem 

refrigerantes. 

Dos que tomam a refeição do meio da manhã a classificação da refeição de 

89,3% dos alunos é muito deficiente e de 10,7% deficiente, conforme a figura 6. 

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 6 – Classificação da Refeição entre o Pequeno-Almoço e Almoço 

no Grupo Controlo – Antes do Plano de Intervenção Curricular 
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Uma grande percentagem dos alunos da amostra (85,3%) comeram e/ou 

beberam na refeição da tarde, dos quais 61,8% e 23,5% dos alunos tomaram a 

refeição em casa e na escola, respectivamente. Os restantes alunos, que se 

traduz num valor absoluto de 5, justificam não tomar a refeição porque não 

tiveram fome (2 em valor absoluto) e os restantes três apresentam como 

fundamentação a falta de tempo, ou de hábito ou porque não lhe apeteceu, 

respectivamente. 

Quanto ao que comeram, a maior proporção refere comer pão com manteiga (6 

em valor absoluto) seguido pelo pão com queijo, fiambre e manteiga (4 em valor 

absoluto). Relativamente ao que beberam é de referir que 41,2% dos alunos 

bebem refrigerantes. 

Dos que tomam a refeição do meio da tarde a classificação da refeição de 

62,1% dos alunos questionados é muito deficiente e de 37,9% deficiente, 

conforme a figura 7.  

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 7 – Classificação da Refeição entre o Almoço e Jantar no Grupo 

Controlo – Antes do Plano de Intervenção Curricular 

 

Almoço/Jantar 

Quase a totalidade dos alunos (82,4%) afirmou ter almoçado. Dos que não 

tomaram esta refeição (6 em valor absoluto), três alunos referem como 

fundamentação não lhes ter apetecido, dois alunos a falta de tempo e um aluno 

menciona que perdeu a senha. Quanto ao local onde efectuaram esta refeição, 

quase metade, 35,3% e 2,9% dos alunos indicam a casa, a cantina e o 

restaurante, respectivamente. 

No que respeita à composição do almoço, destaca-se o prato principal, ou seja, a 

totalidade dos alunos que referiram ter almoçado afirma que comeram o prato 
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principal, seguido pela sobremesa, com valores percentuais na ordem dos 61,8%. 

Apresentando-se, por último, a referência à sopa cujos valores percentuais se 

situam nos 29,4%. 

Dos que referiram ter tomado a sopa, a quase totalidade discrimina ter tomado 

sopa de legumes apresentando-se uma única alternativa nomeada como canja. 

Dos alunos (18 em valor absoluto) que não tomaram sopa a quase totalidade (10 

em valor absoluto) refere que não gosta, seguido de 4 alunos que mencionam não 

ser hábito, três que dizem não lhes ter apetecido e um apenas justifica o facto por 

não haver à disposição.  

No que respeita ao prato principal, a composição que maior relevância absoluta 

tem consiste na carne, batatas e arroz.  

Dos alunos que comeram sobremesa (21 em valor absoluto), uma frequência 

absoluta de 9, 7 e 5 comeram fruta, iogurte e doce, respectivamente. 

A maior parte dos alunos (58,8%) que regista ter almoçado ingeriu água à 

refeição enquanto 17,6% cita ter ingerido refrigerantes. 

Dos alunos que almoçam a classificação da refeição de 46,4%, 42,9%, 7,1% e 

3,6% é aceitável, deficiente, muito deficiente e desejável, respectivamente, 

conforme a figura 8. 

Muito Deficiente

Deficiente

Aceitável

Desejável

 

Figura 8 – Classificação do Almoço no Grupo Controlo – Antes do Plano 

de Intervenção Curricular 

 

A totalidade dos alunos declara ter jantado, indicando a casa como o local onde 

efectuaram esta refeição. 

No que respeita à composição do jantar, destaca-se o prato principal, ou seja, a 

quase totalidade (88,2%) dos alunos que referiram ter jantado afirma que 

comeram o prato principal, seguido pela sobremesa, com valores percentuais na 
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ordem dos 73,5%. Apresentando-se, por último, a referência à sopa cujos valores 

percentuais se situam nos 50%. 

Dos 50% dos alunos que referem ter tomado sopa, 44,1% discrimina ter tomado 

sopa de legumes apresentando-se duas alternativas descritas como canja. Dos 

17 alunos que não tomaram sopa, 8 alunos referem que não havia, seguido de 6 

alunos que mencionam que não gostam, dois alunos que dizem não lhes ter 

apetecido e apenas um que justifica o facto por não haver à disposição. 

 No que respeita ao prato principal, a composição que maior relevância absoluta 

tem consiste na carne e batatas. Dos 4 alunos que não comeram o prato principal 

a justificação mais frequente foi a falta de apetite (2 em valor absoluto), referindo 

ainda um aluno, que não havia e outro não apresenta a sua fundamentação.  

Dos alunos que comeram sobremesa (25 em valor absoluto), uma frequência 

absoluta de 14, 10 e 1 comeram doce, fruta e iogurte, respectivamente. Dos 

restantes alunos que não comeram sobremesa, a justificação mais frequente (4 

em valor absoluto) é que não havia seguida da fundamentação como não lhe ter 

apetecido (3 em valor absoluto), um aluno refere ainda que não gostava e outro 

que não é hábito. 

A maior parte dos alunos (64,7%) que regista ter jantado ingeriu refrigerantes à 

refeição enquanto 26,5% cita ter ingerido água. 

Dos alunos que jantam a classificação da refeição de 55,9%, 23,5% e 20,6% é 

deficiente, muito deficiente e aceitável, respectivamente, conforme a figura 9. 

Muito Deficiente

Deficiente 

Aceitável

 

Figura 9 – Classificação do Jantar no Grupo Controlo – Antes do Plano de 

Intervenção Curricular 
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Refeição antes de deitar 

Uma pequena percentagem dos alunos da amostra (38,2%), que se traduz numa 

frequência absoluta de 13, comeram e/ou beberam na refeição da noite, dos quais 

todos os alunos mencionam que tomaram a refeição em casa. Os restantes 

alunos, que se traduz numa percentagem de 61,8%, justificam quase 

integralmente não tomar esta refeição porque não tinham fome (13 em valor 

absoluto). 

Quanto ao que beberam a maior proporção refere beber leite (8 em valor 

absoluto) seguido pelo refrigerante (2 em valor absoluto). Relativamente ao que 

comeram é de referir que 23,5% dos alunos não comeram nada, seguido de 8,8% 

dos alunos que mencionam ter comido doces.  

Dos que tomam a refeição da noite a classificação da refeição de 46,2% dos 

alunos questionados é deficiente, de 38,5% muito deficiente, e apenas de 15,4% 

aceitável, conforme a figura 10.  

Muito Deficiente

Deficiente

Aceitável

 

Figura 10 – Classificação da Refeição Antes de Deitar no Grupo Controlo 

– Antes do Plano de Intervenção Curricular 

 

Horas de deitar 

Quanto à variável horas de deitar, é muito diversificada mas destaca-se 

ligeiramente as 22 horas com um valor percentual de 23,5%, o que corresponde a 

uma frequência absoluta de 8, seguido de imediato pelas 22 horas e trinta 

minutos, 23 horas e 23 horas e trinta minutos, que se traduz por um valor 

percentual de 11,8% cada. 
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5.2.3.2. DEPOIS DO PLANO DE INTERVENÇÃO CURRICULAR 

 

Pequeno-almoço 

Quanto ao pequeno-almoço, 91,2% dos alunos referem que tomaram o pequeno-

almoço, sinónimo de 31 em frequência absoluta, e todos mencionam que 

comeram/beberam e que o fizeram sempre em casa. Das justificações 

apresentadas pelos que não tomaram o pequeno-almoço a totalidade apresenta 

como justificação não ter tido tempo. 

Quanto ao que comeram a maior proporção refere comer cereais (26,9%) seguido 

pelo pão com queijo e fiambre (26,5%). Uma elevada percentagem (73,5%) refere 

beber leite o que corresponde a 25 em frequência absoluta. 

Dos que tomam o pequeno-almoço a classificação da refeição de 71% dos 

alunos questionados é deficiente e de 29% muito deficiente, conforme a figura 11. 

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 11 – Classificação do Pequeno-Almoço no Grupo Controlo – Após 

o Plano de Intervenção Curricular 

 

Refeição entre o pequeno-almoço e almoço/ Refeição entre o almoço e o 

jantar 

Cerca de ¾ dos alunos (25 em valor absoluto) da amostra comeram e/ou 

beberam na refeição da manhã, dos quais 22 e 3, em valor absoluto, tomaram a 

refeição na escola e em casa, respectivamente. Os restantes alunos, num total de 

9 traduzido em frequência absoluta, justificam não tomar a refeição quase 

integralmente porque não tiveram fome, pois apenas um em valor absoluto 

apresenta outra fundamentação, nomeadamente a falta de hábito em realizar 

aquela refeição. 
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Quanto ao que comeram a maior proporção refere comer bolos (6 em valor 

absoluto) seguido pelo pão com queijo e fiambre (5 em valor absoluto). 

Relativamente ao que beberam é de referir que 44,1% dos alunos bebem 

refrigerantes. 

Dos que tomam a refeição do meio da manhã a classificação da refeição de 

92% dos alunos é muito deficiente e de 8% deficiente, conforme a figura 12. 

 

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 12 – Classificação da Refeição entre o Pequeno-Almoço e Almoço 

no Grupo Controlo – Após o Plano de Intervenção Curricular 

 

Mais de metade dos alunos da amostra (61,8%) comeram e/ou beberam na 

refeição da tarde, dos quais 55,9% e 5,9% dos alunos tomaram a refeição em 

casa e na escola, respectivamente. Os restantes alunos, que se traduz numa 

frequência absoluta de 13, justificam não tomar a refeição porque não tiveram 

fome (6 em valor absoluto) ou porque não tiveram tempo (4 em valor absoluto) e 

os restantes alunos fundamentam pela falta de hábito ou porque não lhe apeteceu 

ou pela falta de dinheiro. 

Quanto ao que comeram a maior proporção refere comer cereais e os restantes 

alimentos discriminados são muito diversificados não tendo qualquer expressão 

estatística quando analisados conjuntamente. Relativamente ao que beberam 

destacam-se com os mesmos valores percentuais (23,5%) o leite e os 

refrigerantes. 

Dos que tomam a refeição do meio da tarde a classificação da refeição de 

61,9% dos alunos é muito deficiente e de 38,1% deficiente, conforme a figura 13. 
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Muito Deficiente

Defiente

 

Figura 13 – Classificação da Refeição entre o Almoço e Jantar no Grupo 

Controlo – Após o Plano de Intervenção Curricular 

 

Almoço/ Jantar 

Quase a totalidade dos alunos (88,2%) afirmou ter almoçado, dos que não 

tomaram esta refeição (4 em valor absoluto), dois alunos referem que não 

compraram a senha, um aluno diz que não gostava e o outro menciona que 

perdeu a senha. Quanto ao local onde efectuaram esta refeição grande parte dos 

alunos indicam a cantina (64,7%) e apenas 8,8% referem a casa. 

No que respeita à composição do almoço, destaca-se o prato principal, ou seja, a 

quase totalidade (85,3%) dos alunos que referiram ter almoçado afirma que 

comeram o prato principal, seguido pela sobremesa, com valores percentuais na 

ordem dos 64,7%. Apresentando-se, por último, a referência à sopa cujos valores 

percentuais se situam nos 35,3%. 

Dos que referiram ter tomado a sopa a quase totalidade discrimina ter tomado 

sopa de legumes apresentando-se uma única alternativa nomeada como canja. 

Dos alunos (18 em valor absoluto) que não tomaram sopa a quase totalidade (13 

em valor absoluto) refere que não gosta, dois alunos dizem não lhes ter 

apetecido, outros dois apenas justificam o facto por não haver à sua disposição e 

uma única resposta é fundamentada com base na falta de hábito.  

No que respeita ao prato principal a composição que maior relevância absoluta 

tem consiste no peixe e batatas. Apesar desta particularidade empiricamente em 

conjunto com o momento aquando do preenchimento do questionário ter 

coincidido com um dia em que na cantina foi servida a refeição de peixe e 

batatas, acrescido ao facto de um grande número de alunos ter comido na escola, 
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contudo estatisticamente os resultados demonstraram que o peixe e as batatas é 

a combinação de alimentos mais frequentes nos hábitos alimentares do almoço 

deste grupo de alunos. 

Dos alunos que comeram sobremesa (22 em valor absoluto), uma frequência 

absoluta de 18 e 4 comeram doce e fruta, respectivamente. 

A maior parte dos alunos (55,9%) que assenta ter almoçado ingeriu refrigerantes 

à refeição enquanto que apenas 32,4% citam ter ingerido água. 

Dos alunos que almoçam a classificação da refeição de 66,7% é deficiente, de 

30% aceitável e apenas de 3,3% muito deficiente, conforme a figura 14. 

Muito Deficiente

Deficiente

Aceitável

 

Figura 14 – Classificação do Almoço no Grupo Controlo – Após o Plano 

de Intervenção Curricular 

 

A quase totalidade (91,2%) dos alunos menciona ter jantado indicando como local 

onde efectuaram esta refeição a casa. 

No que respeita à composição do jantar, destaca-se o prato principal, ou seja, a 

totalidade dos alunos que referiram ter almoçado afirma que comeram o prato 

principal, seguido pela sobremesa, com valores percentuais na ordem dos 55,9%. 

Apresentando-se, por último, a referência à sopa cujos valores percentuais se 

situam nos 17,6%. 

Dos 17,6% dos alunos que referem ter tomado sopa, sinónimo de 6 em 

frequência absoluta, 14,7% discrimina ter tomado sopa de legumes apresentando-

se uma alternativa descrita como canja. Dos 28 alunos que não tomaram sopa, 

destaca-se uma frequência absoluta de 10, que referem que não gostam, as 

outras fundamentações repartem-se entre não haver, não lhes apetecer e não ser 

hábito. 
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 No que respeita ao prato principal a composição que maior relevância absoluta 

tem consiste na carne e batatas.  

Dos alunos que comeram sobremesa (19 em valor absoluto) uma frequência 

absoluta de 11, 7 e 1 comeram fruta, doce e iogurte, respectivamente. Dos 

restantes alunos que não comeram sobremesa, a justificação mais frequente, 

sinónimo de uma frequência absoluta de 9, apontada é que não lhes apeteceu. 

Dos alunos que jantam mais de metade afirma (58,8%) que ingeriu refrigerantes à 

refeição enquanto que apenas 26,5% citam ter ingerido água. 

Dos alunos que jantam a classificação da refeição de 54,8% é deficiente, de 

25,8% aceitável e de apenas 19,4% muito deficiente, conforme a figura 15. 

Muito Deficiente

Deficiente

Aceitável

 

Figura 15 – Classificação do Jantar no Grupo Controlo – Após o Plano de 

Intervenção Curricular 

 

Refeição antes de deitar 

Uma pequena percentagem dos alunos da amostra (32,4%), que se traduz numa 

frequência absoluta de 11 comeram e/ou beberam na refeição da noite, dos quais 

todos os alunos mencionam que tomaram a refeição em casa. Os restantes 

alunos, que se traduz numa percentagem de 67,6%, justificam quase 

integralmente não tomar esta refeição porque não tinham fome. 

Quanto ao que beberam a maior proporção, sinónimo de uma frequência absoluta 

de 8, refere beber leite seguido por chá, correspondente a uma frequência 

absoluta de 2. Relativamente ao que comeram é de referir que 17,6% dos alunos 

não comeram nada, seguido de 5,9% dos alunos, que mencionam ter comido 

bolachas.  
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Dos que tomam a refeição da noite a classificação da refeição de 63,6% dos 

alunos é deficiente, de 27,3% muito deficiente, e apenas de 9,1% aceitável, 

conforme a figura 16.  

Muito Deficiente

Deficiente

Aceitável

 

Figura 16 – Classificação da Refeição Antes de Deitar no Grupo Controlo 

– Após o Plano de Intervenção Curricular 

 

Horas de deitar 

Quanto à variável horas de deitar é muito diversificada mas destacam-se 

ligeiramente as 23 horas e 23 horas e trinta minutos com um mesmo valor 

percentual de 20,6%, o que corresponde a uma frequência absoluta de 7 seguido 

de imediato pelas 22 horas, que se traduz por um valor percentual de 17,6%. 

 

5.2.4. DESCRIÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO GRUPO 

EXPERIMENTAL 

5.2.4.1. ANTES DO PLANO DE INTERVENÇÃO CURRICULAR 

 

Pequeno-almoço 

Quanto ao pequeno-almoço, 70% dos alunos referem que tomaram o pequeno-

almoço e todos mencionam que comeram/beberam e que o fizeram sempre em 

casa. Das justificações apresentadas pelos alunos que não tomaram o pequeno-

almoço, 15% dos alunos refere que não é hábito, 10% e 5% dos alunos 

apresentam como justificação não ter tido fome e não ter tido tempo, 

respectivamente. 

Quanto ao que comeram a maior proporção refere comer cereais (45%). Ainda é 

de referir que 65% dos alunos bebem leite. 
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Dos que tomam o pequeno-almoço a classificação da refeição de 92,9% dos 

alunos questionados é deficiente e de 7,1% muito deficiente, conforme a figura 

17. 

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 17 – Classificação do Pequeno-Almoço no Grupo Experimental – 

Antes do Plano de Intervenção Curricular 

 

Refeição entre o pequeno-almoço e almoço/ Refeição entre o almoço e o 

jantar 

Cerca de ½ dos alunos da amostra comeram e/ou beberam na refeição da 

manhã. Destes, 45% dos alunos indicam, como local onde tomaram a refeição, a 

escola. Os restantes alunos que não tomaram a refeição, justificam este facto 

quase integralmente porque não tiveram fome pois apenas dois alunos 

apresentam outra fundamentação nomeadamente a falta de hábito. 

Quanto ao que comeram, ¼ dos alunos refere comer pão com queijo e fiambre 

seguido por chocolates (3 em valor absoluto). Relativamente ao que beberam, é 

de referir que ¼ dos alunos menciona não ter bebido nada seguido, com um valor 

percentual de 15%, daqueles que dizem ter bebido refrigerantes. 

Dos que tomam a refeição do meio da manhã a classificação da refeição de 

80% dos alunos é muito deficiente e de 20% deficiente, conforme a figura 18. 
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Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 18 – Classificação da Refeição entre o Pequeno-Almoço e Almoço 

no Grupo Experimental – Antes do Plano de Intervenção Curricular 

 

Uma grande percentagem dos alunos da amostra (85%) comeu e/ou bebeu na 

refeição da tarde, dos quais 65% dos alunos tomaram a refeição em casa, 15% 

dos alunos na escola e 5% mencionam a rua como local da refeição. Os restantes 

alunos, que se traduz num valor absoluto de 3, justificam não tomar a refeição 

porque não lhe apeteceu (2 em valor absoluto) e o restante apresenta como 

fundamentação a falta de hábito. 

Quanto à variável relativa ao que comeram, os alimentos discriminados são muito 

diversificados, destacando-se ligeiramente o pão com queijo, fiambre (3 em valor 

absoluto) seguido pelo pão com fiambre (2 em valor absoluto). Relativamente ao 

que beberam, é de referir que 35% dos alunos bebem refrigerantes. 

Dos que tomam a refeição do meio da tarde a classificação da refeição de 

76,5% dos alunos é muito deficiente e de 23,5% deficiente, conforme a figura 19.  

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 19 – Classificação da Refeição entre o Almoço e Jantar no Grupo 

Experimental – Antes do Plano de Intervenção Curricular 
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Almoço/ Jantar 

Apenas 65% dos alunos afirmou ter almoçado, dos que não tomaram esta 

refeição (7 em valor absoluto), quatro alunos referem que não compraram a 

senha e os restantes porque não lhe apeteceu, não gostava e não teve tempo, 

respectivamente. Quanto ao local onde efectuaram esta refeição quase metade, 

35% e 10% dos alunos indicam a cantina, a casa e o restaurante, 

respectivamente. 

No que respeita à composição do almoço, destaca-se o prato principal, ou seja, a 

totalidade dos alunos que referiram ter almoçado afirma que comeram o prato 

principal, seguido pela sobremesa, com valores percentuais na ordem dos 40%. 

Apresentando-se, por último, a referência à sopa cujos valores percentuais se 

situam nos 25%. 

Quanto à variável sopa, ¼ dos alunos referiram ter tomado a sopa e a totalidade 

discrimina apenas a canja. Dos alunos que não tomaram sopa, ¼ dos alunos 

refere que não gosta. 

No que respeita ao prato principal a composição de maior relevância absoluta 

consiste na carne e batatas.  

Dos alunos que comeram sobremesa, correspondente ao valor absoluto de 8, 

uma frequência absoluta de 6 e 2 comeram doce e fruta, respectivamente. 

Um quarto dos alunos que referiu ter almoçado ingeriu água à refeição enquanto 

15% cita ter ingerido refrigerantes. 

Dos alunos que almoçam a classificação da refeição de 61,5% é deficiente, de 

30,8% muito deficiente e de 7,7% aceitável, conforme a figura 20.  

Muito Deficiente

Deficiente

Aceitável

 

Figura 20 – Classificação do Almoço no Grupo Experimental – Antes do 

Plano de Intervenção Curricular 
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Quase a totalidade dos alunos, expresso num valor percentual de 95%, declara 

ter jantado e a maioria destes indica a casa como local onde efectuaram esta 

refeição. 

No que respeita à composição do jantar, destaca-se o prato principal, ou seja, a 

quase totalidade (85%) dos alunos que referiram ter jantado afirma que comeram 

o prato principal, seguido pela sobremesa, com valores percentuais na ordem dos 

60%. Apresentando-se, por último, a referência à sopa cujos valores percentuais 

se situam nos 30%. 

Dos 30% dos alunos que referem ter tomado sopa, 25% discrimina ter tomado 

sopa de legumes, apresentando-se uma única alternativa descrita como canja. 

Dos 70% dos alunos que não tomaram sopa, destacam-se 25% dos alunos que 

referem que não havia, seguido de 15% dos alunos que mencionam que não 

gostam. 

 No que respeita ao prato principal a composição que maior relevância absoluta 

tem consiste na carne e arroz. Dos 15% dos alunos que não comeram o prato 

principal a justificação apresentada por 10% dos alunos foi que não lhe apeteceu, 

referindo os outros 5% dos alunos que não havia.  

Dos 60% dos alunos que comeram sobremesa (12 em valor absoluto) uma 

frequência absoluta de 4, 6 e 2 comeram fruta, doce e iogurte, respectivamente. 

Dos restantes alunos que não comeram sobremesa, a justificação mais frequente 

(3 em valor absoluto) é que não lhe apeteceu seguida da fundamentação de que 

não havia (2 em valor absoluto) e que não é hábito (2 em valor absoluto), o 

restante aluno não fundamenta a sua atitude. 

Metade dos alunos que referem ter jantado refere que ingeriram refrigerantes à 

refeição enquanto 30% cita ter ingerido água. 

Dos alunos que jantam a classificação da refeição de 47,1% é deficiente e de 

52,9% é aceitável, conforme a figura 21. 
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Deficiente

Aceitável

 

Figura 21 – Classificação do Jantar no Grupo Experimental – Antes do 

Plano de Intervenção Curricular 

 

Refeição antes de deitar 

Metade dos alunos da amostra comeu e/ou bebeu na refeição da noite, dos quais 

40% dos alunos mencionam que tomaram essa refeição em casa, enquanto 5% 

refere o café como o local escolhido e, finalmente, 5% não responde onde tomou 

esta refeição. Os restantes alunos justificam quase integralmente não tomar esta 

refeição porque não tinham fome (9 em valor absoluto) e um aluno não 

fundamenta a sua atitude. 

Quanto ao que beberam, a maior proporção refere beber leite, traduzido num 

valor percentual de 30% seguido pelo refrigerante, expresso num valor percentual 

de 10%. Relativamente ao que comeram é de referir que 40% dos alunos não 

comeram nada, seguido de 5% dos alunos que mencionam ter comido doces ou 

bolachas.  

Dos que tomam a refeição da noite a classificação da refeição de 60% dos 

alunos é deficiente e de 40% muito deficiente, conforme a figura 22. 

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 22 – Classificação da Refeição Antes de Deitar no Grupo 

Experimental – Antes do Plano de Intervenção Curricular 
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Horas de deitar 

Quanto à variável horas de deitar é muito diversificada mas destaca-se sobretudo 

as 23 horas com um valor percentual de 40%, o que corresponde a uma 

frequência absoluta de 8, seguido de imediato pelas 24 horas, com um correlativo 

valor percentual de 20% e, finalmente, as 22 horas com um valor percentual de 

10%. 

 

5.2.4.2. DEPOIS DO PLANO DE INTERVENÇÃO CURRICULAR 

 

Pequeno-almoço 

Quanto ao pequeno-almoço, 76,5% dos alunos referem que tomaram o pequeno-

almoço e todos mencionam que comeram/beberam e que o fizeram sempre em 

casa. Das justificações apresentadas pelos alunos que não tomaram o pequeno-

almoço, traduzido por um valor percentual de 23,5%, 11,8% referem não ter tido 

fome e o mesmo valor percentual da ordem dos 5,9% distribui-se equitativamente 

pelas seguintes fundamentações: não ter tido tempo e não é hábito. 

Quanto ao que comeram a maior proporção, na ordem dos 35,3%, refere comer 

cereais. Ainda é de mencionar que 70,6% dos alunos bebem leite. 

Dos que tomam o pequeno-almoço a classificação da refeição de 69,2% dos 

alunos questionados é deficiente, de 23,1% é muito deficiente e de 7,7% é 

aceitável, conforme a figura 23. 

Muito Deficiente

Deficiente

Aceitável

 

Figura 23 – Classificação do Pequeno-Almoço no Grupo Experimental – 

Após o Plano de Intervenção Curricular 
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Refeição entre o pequeno-almoço e almoço/ Refeição entre o almoço e o 

jantar 

Uma pequena percentagem (17,6%) dos alunos da amostra, comeram e/ou 

beberam na refeição da manhã, dos quais 11,8% dos alunos referem ter tomado a 

refeição na escola e 5,9% em casa. Os restantes alunos que não tomaram a 

refeição, justificam não tomar a refeição quase integralmente (70,6%) porque não 

tiveram fome pois apenas 5,9% dos alunos apresentam outra fundamentação, 

nomeadamente a falta de hábito. 

Quanto ao que comeram, 11,8% dos alunos referem comer pão com queijo e 

5,9% dos alunos mencionam que comeu pão com queijo e fiambre. Relativamente 

ao que beberam é de referir que 11,8% dos alunos mencionam ter bebido água e 

apenas 5,9% dizem ter bebido refrigerantes. 

Dos que tomam a refeição do meio da manhã a classificação da refeição de 

100% alunos é muito deficiente, conforme a figura 24. 

Muito Deficiente

 

Figura 24 – Classificação da Refeição entre o Pequeno-Almoço e Almoço 

no Grupo Experimental – Após o Plano de Intervenção Curricular 

 

Uma grande percentagem dos alunos da amostra (82,4%) comeu e/ou bebeu na 

refeição da tarde, dos quais todos os alunos tomaram esta refeição em casa. Dos 

restantes alunos, 11,8% dos alunos justificam não tomar a refeição porque não 

lhes apeteceu e 5,9% não apresentam a sua fundamentação. 

Quanto à variável relativa ao que comeram, os alimentos discriminados são muito 

diversificados destacando-se ligeiramente os cereais, traduzidos em 17,6%, 

seguidos do pão com queijo fiambre e manteiga e pão com fiambre com os 

mesmos valores percentuais de 11,8. Relativamente ao que beberam, é de referir 
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que a mesma percentagem de alunos menciona o leite e a água (23,5%), apenas 

17,6% dos alunos bebem refrigerantes e 5,9% bebem sumo de fruta natural. 

Dos que tomam a refeição do meio da tarde a classificação da refeição de 57% 

alunos é muito deficiente e de 43% é deficiente, conforme a figura 25.  

Muito Deficiente

Deficiente

 

Figura 25 – Classificação da Refeição entre o Almoço e Jantar no Grupo 

Experimental – Após o Plano de Intervenção Curricular 

 

Almoço/ Jantar 

Uma elevada percentagem (94,1%) dos alunos afirmou ter almoçado e todos 

mencionam a casa como o local em que efectuaram a refeição. 

No que respeita à composição do almoço, destaca-se o prato principal, ou seja, a 

totalidade dos alunos que referiram ter almoçado afirma que comeram o prato 

principal, seguido pela sobremesa, com valores percentuais na ordem dos 70,6%. 

Apresentando-se, por último, a referência à sopa cujos valores percentuais se 

situam nos 23,5%. 

Quanto à variável sopa uma pequena percentagem (23,5%) dos alunos referiram 

ter tomado a sopa e uma maior percentagem discrimina a sopa de legumes e uma 

minoria a canja. Dos alunos que não tomaram sopa um valor percentual de 

41,2%, 29,4% e 5,9% refere que não lhe apeteceu, não havia e não é hábito, 

respectivamente. 

No que respeita ao prato principal a composição com maior relevância absoluta 

consiste na carne e batatas seguida da carne, batatas e salada.  

Dos alunos que comeram sobremesa, um valor percentual de 23,5%, 41,2% e 

5,9% comeram fruta, doce e iogurte, respectivamente. 
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Mais de metade dos alunos que regista ter almoçado ingeriu água à refeição 

enquanto 17,6% cita ter bebido sumo natural e apenas 5,9% ingeriram 

refrigerantes. 

Dos alunos que almoçam a classificação da refeição de metade dos alunos é 

aceitável, de 43,7% é deficiente e de 6,3% é desejável, conforme a figura 26. 

Deficiente

Aceitável

Desejável

 

Figura 26 – Classificação do Almoço no Grupo Experimental – Após o 

Plano de Intervenção Curricular 

 

Quase a totalidade dos alunos, expresso num valor percentual de 94,1% declara 

ter jantado e todos mencionam a casa como o local em que efectuaram a 

refeição. 

No que respeita à composição do jantar, destaca-se o prato principal, ou seja, a 

quase totalidade (82,4%) dos alunos que referiram ter jantado afirma que 

comeram o prato principal, seguido pela sobremesa e pela sopa, com idênticos 

valores percentuais, da ordem dos 35,3%.  

Dos alunos que referem ter tomado sopa 29,4% e 5,9% discrimina ter tomado 

sopa de legumes e canja, respectivamente. Dos restantes alunos que não 

tomaram sopa, destacam-se 35,3%, 17,6% e 5,9% dos alunos que referem que 

não lhes apeteceu, que não havia e que não gostam, respectivamente. 

No que respeita ao prato principal a composição que maior relevância absoluta 

tem consiste na carne batatas e salada e na massa e carne. Dos alunos que não 

comeram o prato principal a justificação apresentada por 5,9% dos alunos foi que 

não lhes apeteceu ou que não havia.  

Dos alunos que comeram sobremesa, um valor percentual de 17,6% mencionam 

que comeu fruta ou doce. Dos restantes alunos que não comeram sobremesa, a 

justificação mais frequente, traduzida num valor percentual de 41,2, é que não 
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lhes apeteceu seguida da fundamentação não havia por 11,8% dos alunos e 5,9% 

dos alunos não apresenta qualquer fundamentação. 

Quase metade dos alunos que regista ter jantado refere que ingeriu água à 

refeição enquanto 23,5% cita ter ingerido sumo natural e apenas 17,6% diz ter 

ingerido refrigerantes. 

Dos alunos que jantam a classificação da refeição de 56,3% é aceitável, de 

31,2% é muito deficiente e de 12,5% é deficiente, conforme a figura 27. 

Muito Deficiente

Deficiente 

Aceitável

 

Figura 27 – Classificação do Jantar no Grupo Experimental – Após o 

Plano de Intervenção Curricular 

 

Refeição antes de deitar 

Mais de metade dos alunos da amostra, expresso em valor percentual de 58,8, 

comeu e/ou bebeu na refeição da noite, dos quais todos os alunos mencionam 

que tomaram essa refeição em casa. Os restantes alunos justificam quase 

integralmente não tomar esta refeição porque não tinham fome (29,4%) e 11,8% 

dos alunos não apresentam a sua fundamentação. 

Quanto ao que beberam, a maior proporção refere beber leite, traduzido num 

valor percentual de 41,2%, seguido pelo sumo natural, expresso num valor 

percentual de 5,9%. Os restantes alunos, traduzido por um valor percentual de 

11,8%, referem não ter bebido nada. Relativamente ao que comeram é de referir 

que 35,3% dos alunos não comeram nada, seguido pela mesma percentagem de 

alunos (5,9%) que mencionam ter comido cereais, doces e iogurte.  

Dos que tomam a refeição da noite a classificação da refeição de 20% dos 

alunos é muito deficiente, de 70% deficiente e de 10% aceitável, conforme a 

figura 28. 
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Muito Deficiente

Deficiente

Aceitável

 

Figura 28 – Classificação da Refeição Antes de Deitar no Grupo 

Experimental – Após o Plano de Intervenção Curricular 

 

Horas de deitar 

Quanto à variável horas de deitar é muito diversificada mas destaca-se sobretudo 

as 23 horas e trinta minutos com um valor percentual de 29,4%, seguido de 

imediato pelas 23 horas, com um correlativo valor percentual de 23,5% e, 

finalmente, as 22 horas e trinta minutos com um valor percentual de 11,8%. 

 

 

5.2.5. ANÁLISE DO IMPACTE NA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO CONSUMO 

ALIMENTAR DOS ALUNOS 

 

Na comparação dos resultados da avaliação qualitativa do consumo alimentar dos 

alunos, no momento inicial relativamente ao final, na turma experimental e nas 

turmas de controlo, utilizámos, concordante com as características de distribuição 

e com o tipo de análise comparativa, o teste de Wilcoxon, o teste de 

independência do Qui-Quadrado, o teste de uma média populacional e o teste 

ANOVA Friedman. As constatações averiguadas são especificadas 

seguidamente. 

 

5.2.5.1. GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Relativamente à classificação qualitativa das refeições não foi verificada a 

normalidade pelo que a opção pela aplicação de testes não paramétricos ou pela 
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não parametrização, exceptuando-se o teste a uma média populacional cuja 

variável diferença de média apresenta um comportamento normal. 

 

Pequeno-almoço 

Na aplicação do teste de Wilcoxon, pela não validação da normalidade da 

distribuição, não se verificam diferenças estatisticamente significativas na 

comparação efectuada entre a classificação qualitativa da refeição antes e depois 

da implementação do plano de intervenção curricular em educação alimentar. 

Esta afirmação é suportada por um valor de p‹0,05. 

 

Refeição entre o pequeno-almoço e almoço 

A falta de evidência estatística para corroborar inferencialmente a existência da 

evolução da classificação qualitativa das refeição resulta de, aquando do 

emparelhamento das variáveis, existir omissão nas respostas, uma vez que 

existiram alunos que comeram/beberam a meio destas refeições principais antes 

do plano de intervenção curricular que não o fizeram depois e vice-versa. Tal 

facto inviabiliza a efectuação das diferenças efectivas da referida classificação. 

 

Almoço 

Aos níveis de significância de 5% e 10%, uma vez que o valor de p observado é 

inferior a 0,05, rejeita-se a hipótese de que a classificação qualitativa, antes e 

depois do plano de intervenção curricular, é estatisticamente igual ou seja, neste 

contexto, as pontuações qualitativas do almoço foram superiores após a 

implementação do plano de intervenção curricular em educação alimentar. 

 

Refeição entre o almoço e o jantar, jantar e refeição antes de deitar 

Não há diferença significativa entre a classificação qualitativa das refeições, antes 

e depois da implementação do plano de intervenção curricular em educação 

alimentar, dado que o valor de p›0,01. Ou seja nunca se rejeita a hipótese de que 

as pontuações da refeição são iguais antes e depois da implementação do plano 

de intervenção curricular em educação alimentar. 
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Como tentativa de verificar se a formação teve impacte a nível da implementação 

do plano de intervenção curricular em educação alimentar efectuaram-se mais 

dois tipos de tratamentos estatísticos, em termos de inferência, pela aplicação de 

testes de hipóteses, nomeadamente o teste de independência do Qui-Quadrado e 

o teste de uma média populacional (testou-se o valor médio nulo à variável 

calculada, diferença da classificação média das refeições, antes e depois da 

implementação do plano de intervenção curricular em educação alimentar). 

No grupo experimental não houve evidência estatística em ambos os processos 

inferenciais acima referidos que aponte para uma evolução na classificação 

qualitativa das refeições. Contudo, o teste do Wilcoxon apresentou uma melhoria 

no âmbito do almoço. No entanto o valor de p deste teste não é válido para todos 

os valores de significância (só é válido para 5 e 10%). 

Ainda se complementou com outro tipo de tratamento estatístico, na tentativa de 

validar o plano de intervenção curricular em educação alimentar, por um método 

não paramétrico para comparação de populações a partir de amostras 

emparelhadas, particularizando pelo teste ANOVA Friedman. Constatou-se que, 

mais uma vez houve diferença significativa na comparação da classificação 

qualitativa da refeição do almoço, antes e depois da implementação do plano de 

intervenção em educação alimentar. Tal conclusão assenta num valor de p‹0,1, 

ou seja, a um nível de significância de 10% podemos inferir que o plano de 

intervenção curricular em educação alimentar teve impacte para a refeição do 

almoço. 

 

5.2.5.2. GRUPO CONTROLO 

 

No grupo controlo não se verificam diferenças estatisticamente significativas 

relativamente à classificação de todas as refeições no que diz respeito à 

comparação efectuada em dois momentos distintos, inicial e final – antes e após a 

implementação do plano de intervenção em educação alimentar, respectivamente. 

Na análise inferencial efectuada ao grupo controlo, aplicaram-se os mesmos 

testes aplicáveis como no caso do grupo experimental, nomeadamente o teste de 

Wilcoxon, o teste do Qui-Quadrado, o teste ANOVA de Friedman. 
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Em todos os quadros obtidos o zero está incluído no intervalo de confiança, o que 

leva a corroborar a não rejeição da hipótese nula ou seja não há diferença entre 

os dois momentos, inicial e final (antes e após a implementação do plano de 

intervenção em educação alimentar), na classificação qualitativa das refeições no 

grupo controlo. 

 

5.3. DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Na concepção de um plano de intervenção curricular em educação para a saúde 

é essencial conhecer o grupo, a sua origem sócio-cultural, quanto ao número de 

membros e a idade dos mesmos (Arenal, 1998). Além disso, também é 

importante, para conceber um plano de intervenção curricular na área da 

alimentação conhecer o grupo envolvido no estudo no que concerne ao estilo de 

vida e saúde, ao aproveitamento escolar, concepções relativas à alimentação 

saudável e o papel da escola nessas concepções (Afonso & Almeida, 1995; Silva 

et al., 1995; Oliveira, 1999; Alves & Almeida; 2002; Correia et al., 2004; Precioso 

& Silva, 2004; Santos et al., 2005). 

Assim, enquanto que o grupo controlo é maioritariamente (64,7%) constituído por 

elementos do sexo masculino, o grupo experimental é maioritariamente (55%) 

feminino. As idades médias de ambos os grupos são 13 anos de idade, o que 

situa os alunos envolvidos no período da adolescência (Moreira & Peres, 1995a). 

O aproveitamento escolar da maioria dos alunos envolvidos no estudo é positivo, 

isto é, situa-se no suficiente, bom ou muito bom, com apenas uma minoria 

integrada num rendimento escolar insuficiente, na ordem dos 5% e 18%, no grupo 

experimental e controlo, respectivamente. 

As condições socio-económicas e culturais dos componentes do agregado 

familiar deste estudo são baixas, dado que a maioria se distribui por profissões 

parcialmente ou semi-qualificadas e não especializadas ou diferenciadas e dado 

que uma grande percentagem dos progenitores cumpriu apenas a escolaridade 

básica obrigatória (4º ano). 

 Porém, as condições socio-económicas do agregado familiar têm uma 

interferência importante, não apenas sobre o crescimento e desenvolvimento 
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físico (Baranowski & Sprague, 1991) dos adolescentes, mas também sobre o 

psíquico e intelectual, cujas potencialidades lhes são transmitidas geneticamente, 

e que apenas irão atingir a plenitude holística, em condições de ambiente 

psicossocial e económico favoráveis. Pelo contrário, se as condições forem 

adversas, retardam ou até mesmo impedem o desenvolvimento holístico das 

potencialidades que todos intrinsecamente possuem desde a sua concepção 

(Figueiredo et al., 1994; Moreira & Peres, 1995a; Silva et al., 1995; Calero, 1998b; 

Oliveira, 1999). No entanto, o nível cultural também é baixo o que pode sugerir 

equacionar o inadequado consumo alimentar qualitativo dos alunos desta 

amostra, não apenas com a insuficiência de recursos financeiros mas também 

como uma questão relacionada com informação e formação (Silva et al., 1995; 

Bruno, 1996). 

Quanto ao estilo de vida e saúde, os alunos não referem alguma doença crónica 

relacionada com hábitos alimentares errados (Harris et al., 1997), situando uma 

minoria, os problemas no foro respiratório, urinário ou relacionados com posturas 

incorrectas. No entanto, mais de metade dos alunos do grupo controlo praticam 

desporto extra-escolar, e a maioria três ou mais vezes por semana. Apesar da 

maior parte (cerca de 85%) dos alunos do grupo experimental, no momento 

inicial, não praticarem desporto extra-escolar, no momento final, mais de 70% já o 

praticam, na maioria, duas vezes por semana. Estes dados sugerem algum 

impacte do plano de intervenção curricular em educação alimentar nesta amostra. 

Este aspecto é importante pois um estudo efectuado (Rocha & Rodrigues dos 

Santos, 2004) revelou que os sujeitos que realizam actividade física de forma 

regular e sistemática apresentam melhor qualidade dietética, isto é, 

comportamentos nutricionais mais correctos, e menor consumo energético o que 

se reflecte numa menor percentagem de massa gorda (Moreira & Peres, 1995a). 

Atendendo a que o exercício físico associado a um procedimento dietético 

correcto influi, de modo positivo, no bem-estar físico e emocional, o que no seu 

conjunto influencia a saúde física e psico-afectiva do indivíduo e provoca tensões 

positivas na capacidade de trabalho ou diversão (Rocha & Rodrigues dos Santos, 

2004). Assim, exercício físico e o estilo de vida saudável – conjunto de 

comportamentos, acções e hábitos que podem influir na condição física – são 
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factores indutores e promotores da saúde pois na acepção de saúde, 

perspectivada pela OMS (1985), integram-se parâmetros como o bem-estar físico, 

mental, e social e a manutenção de um estilo de vida saudável (Moreira & Peres, 

1995a; Harris et al., 1997; Velho et al., 2001; Rocha & Rodrigues dos Santos, 

2004). 

Quanto ao contributo da escola para a educação alimentar é de salientar que 

quase todos os alunos do grupo experimental modificam a sua concepção errada, 

relativa ao número de peças de fruta a ingerir diariamente, no momento final, isto 

é, após a intervenção do plano curricular em educação alimentar. No entanto, a 

maioria dos alunos do grupo experimental, modifica, de um modo geral, os 

conceitos iniciais que possuía, relativos a “comer pão engorda”, “beber água e 

misturar batatas e arroz à refeição” faz mal, após a intervenção do plano curricular 

em educação alimentar (Franchini et al., 2004). Ainda é de referir que a maioria 

dos alunos do grupo controlo, quer no momento inicial, quer no final, afirmam não 

ter nenhuma disciplina no currículo que tenha contribuído para adquirir hábitos 

alimentares saudáveis, enquanto que no grupo experimental esta situação é 

idêntica à do grupo controlo apenas no momento inicial, já que no momento final, 

a maioria dos alunos refere o oposto, aspecto concordante com o plano de 

intervenção curricular na área da alimentação de que foram alvo. O facto de, 

conforme referido por Silva et al. (1995), na faixa etária dos alunos envolvidos no 

estudo, estes desenvolverem e consolidarem concepções e hábitos (Spyckerelle 

et al., 1991), intervenções educativas no âmbito da alimentação são fundamentais 

na prevenção e promoção de conceitos e costumes alimentares saudáveis, o que 

revela a importância deste estudo face aos dados em discussão (Seaman, et al., 

1997; Ibraim & Marques-Vidal, 2001; Janicas et al., 2001).  

  

5.3.1. AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DOS ALUNOS  

 

Pequeno-almoço 

Verificou-se neste estudo que a grande maioria tomou esta refeição, o que está 

de acordo com os resultados de outros trabalhos já efectuados (Fonte & Pires, 

1982; Campos, 1990; Monteiro & Teixeira, 1990; Gouveia, 1991), em que se 
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encontram valores muito semelhantes. A percentagem da supressão desta 

refeição encontrada no grupo controlo (2,9% e 8,8%, momento inicial e final) é 

similar às encontradas em outros estudos (Moreira, 1989), em oposição à do 

grupo experimental, que é superior (30% e 23,5%, momento inicial e final).  

Convém realçar, apesar de no grupo controle o valor percentual da preterição da 

refeição em questão se situar em valores mais baixos em comparação com o 

grupo experimental, que no grupo controlo, do momento inicial para o final, os 

valores percentuais sobem, enquanto que no grupo experimental os valores 

descem. Este facto poderá sugerir que as actividades implementadas do plano 

curricular de intervenção, que contemplaram esta refeição, tiveram impacte no 

consumo desta refeição, neste grupo de alunos. 

De qualquer forma, o pequeno-almoço foi, para a grande maioria dos alunos, 

deficiente (69,7% e 71% - grupo controlo, momento inicial e final; 7% e 69,2% - 

grupo experimental, momento inicial e final) ou muito deficiente (30,3% e 29% - 

grupo controlo, momento inicial e final; 92,9% e 23,1% - grupo experimental, 

momento inicial e final), sendo que a fruta não é incluída nesta refeição em 

qualquer dos grupos, controlo ou experimental, ou momentos, inicial ou final, não 

sugerindo qualquer impacte resultante da aplicação do plano curricular em 

educação alimentar em termos de consumo deste alimento em particular. No 

entanto, é de salientar que no grupo experimental a classificação desta refeição 

em muito deficiente diminui significativamente em valores percentuais no 

momento final em relação ao momento inicial à custa de um aumento significativo 

na classificação de deficiente, o que denota alguma melhoria na qualidade do 

consumo, o que pode sugerir algum impacte subtil daquela intervenção curricular 

neste grupo de alunos. 

Este impacte também é sugerido, pela constatação, de modo positivo, dum 

grande consumo de leite (67,6% e 73,5% - grupo controlo, momento inicial e final; 

65% e 70,6% - grupo experimental, momento inicial e final), de pão (32,4% e 

26,5% - grupo controlo, momento inicial e final; 92,9% e 23,1% - grupo 

experimental, momento inicial e final) e cereais (44,1% e 26,1% - grupo controlo, 

momento inicial e final; 45% e 35,3% - grupo experimental, momento inicial e 

final). No entanto, salienta-se o facto negativo de existirem algumas crianças que 
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substituíram o leite por chá, café ou refrigerantes (11,8% apenas no grupo 

controlo, num momento inicial). 

 

Merenda da manhã/tarde 

No presente estudo, verificou-se que cerca de ¾ dos alunos da amostra do grupo 

controlo (no momento inicial e final) e ½ dos alunos da amostra do grupo 

experimental, no momento inicial, e apenas 17,6% no momento final, fez a 

merenda da manhã em oposição aos resultados obtidos noutros estudos em que 

praticamente todos os alunos, que frequentam o turno da manhã, efectuaram esta 

refeição (Figueiredo et al., 1994). O que não sugere qualquer impacte do plano 

curricular de educação alimentar neste grupo de alunos. No entanto é de referir 

que não foi dinamizada qualquer actividade educativa específica para esta 

refeição, como aconteceu no caso do pequeno-almoço. 

Os alunos da amostra têm um intervalo da manhã de cerca de vinte minutos, mas 

provavelmente uma contingência particular da escola, onde se inserem estes 

alunos e no ano lectivo em que foi dinamizado o estudo, consistiu no uso dos 

cartões electrónicos para retirar as senhas necessárias para a aquisição dos 

alimentos no bufete da escola. Uma vez que o período do estudo integrou o 

processo de experimentação do uso daqueles cartões, processo este que 

envolveu alguns constrangimentos que poderiam provocar longas filas inibidoras 

da utilização do bufete e como consequência à realização daquela refeição.  

Dos alimentos mais consumidos, importa salientar o peso (73,5%) que o leite teve 

nesta refeição, apenas no grupo controlo num momento inicial, sendo de referir 

que os outros elementos da amostra bebem refrigerantes (47,1% e 15,1%, no 

grupo controlo e experimental, num momento inicial). A fruta, de novo, não foi 

consumida pelos alunos que efectuaram esta refeição. 

A merenda da tarde foi referida por uma grande percentagem dos alunos (85%, 

no grupo experimental e 82,6%/61,8%, no grupo controlo, no momento 

inicial/final), o que poderá ser explicado pelo facto dos alunos estarem 

enquadrados num horário misto, isto é, frequentam os turnos da manhã e da 

tarde, com o intervalo a meio da manhã e a meio da tarde para efectuarem as 

duas merendas ou então porque almoçaram tarde (na escola, o horário de 
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almoço, neste ano lectivo, pode ser às treze horas e vinte e cinco minutos ou às 

doze horas e quarenta minutos) ou jantaram tarde surgindo a necessidade de 

realizarem a merenda da manhã e da tarde. 

O consumo de pão é bem evidente pois foi referido pela grande maioria dos 

alunos nesta merenda e na da manhã, em oposição ao consumo da fruta que foi o 

alimento, mais uma vez, não referido na merenda da tarde conforme aconteceu 

na merenda da manhã e até no pequeno-almoço. Este aspecto está discordante 

do que a maioria dos alunos do grupo experimental refere no momento final no 

que diz respeito ao consumo de fruta diária: 3 a 5 peças. O que parece revelador, 

neste grupo de alunos, de alguma incongruência entre o que se conhece e o que 

se pratica (Pereira et al., 1999; Rocha & Almeida, 1999; Marques-Vidal & Matias, 

2001). 

Salienta-se positivamente a baixa supressão nestas refeições, ao contrário do que 

aconteceu noutros estudos (Denis et al., 1990; Leandro, 1990; Requejo et al., 

1998), e negativamente a grande percentagem, de alunos (com valores 

percentuais aproximados dos 50%) a consumir refrigerantes. Apenas no grupo 

experimental a percentagem diminuiu de modo significativo para valores 

percentuais da ordem dos 18%, no momento final, comparativamente com os 

valores percentuais na ordem dos 35% no momento inicial, antes da 

implementação do plano de intervenção, o que poderá sugerir algum impacte 

deste no consumo deste tipo de bebidas neste grupo de alunos. 

Um aspecto ainda a salientar, pela negativa, é que uma elevada percentagem 

destas refeições (merenda da manhã e da tarde), na totalidade da amostra, foi 

classificada como muito deficiente. 

 

Almoço/Jantar 

Apesar de ambas as refeições terem sido efectuadas pela quase totalidade dos 

alunos, a sopa foi incluída por metade ou pouco mais de metade dos alunos do 

grupo experimental, ou por menos de metade dos alunos do grupo controlo. 

Alguns autores encontraram resultados semelhantes (Leandro, 1990; Rodrigues, 

1990), embora existam trabalhos que apontem valores ainda mais baixos (Fonte 

& Pires, 1982). 
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O consumo de alimentos fornecedores de fibras nestas refeições é baixo: a 

ingestão de produtos hortícolas, restrita apenas à sopa ou às saladas incluídas no 

prato principal, que entrou apenas na constituição do prato de uma pequena 

percentagem de alunos do grupo experimental, no momento final, tanto ao almoço 

como ao jantar, sugere valores de consumo inferiores ao que seria desejável. 

Conforme Moreira & Peres (1995a) referem estes alimentos têm uma grande 

importância para uma alimentação saudável, favorecendo inclusivamente a menor 

incidência de certos tipos de cancro. 

Os cereais e seus derivados, ricos em hidratos de carbono, constituem fontes 

importantes de energia (Peres, 1991; Graça, 1995; Moreira, 1999). Ao analisar o 

dia alimentar dos adolescentes deste estudo, verifica-se que são o arroz, a massa 

e a batata, os alimentos mais consumidos ao almoço e ao jantar. 

Em relação às leguminosas secas verifica-se que o seu consumo foi nulo neste 

grupo de estudo. Também, outros estudos revelam baixos consumos destes 

produtos alimentares (Amaral et al., 1991). 

Relativamente à carne, ovos e peixe, alimentos fornecedores de proteínas 

animais de alto valor biológico constatou-se que, à semelhança de outros autores 

(Fonte & Pires, 1982; Rodrigues, 1990; Amaral et al., 1991; Barros, 2002; Bastos, 

2002), a carne foi o alimento mais consumido, pela maioria dos alunos inquiridos, 

nestas duas refeições.  

O peixe, alimento de valor nutricional semelhante ao da carne, com uma 

composição lipídica mais rica em gorduras insaturadas, importantes pelas suas 

propriedades antiarteroscleróticas (Peres, 1981), deve ser ingerido em 

quantidades superiores à da carne, o que não se verificou na amostra estudada, 

pois apenas uma pequena percentagem dos alunos integrados no grupo controlo, 

no momento final, consumiu peixe ao almoço pelo facto de todos esses alunos 

terem almoçado na cantina e este alimento constar da ementa programada para 

aquele dia. 

Em relação aos ovos, nenhum dos alunos referiu ter consumido este alimento, 

apesar das proteínas do conjunto do ovo serem de alto valor biológico, pelo que, 

durante as fases de crescimento se torna recomendável a sua ingestão diária 

(Coimbra & Amaral, 1991). 
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Constatou-se, assim, que nesta amostra o peixe e os ovos apresentam baixas 

frequências de consumo quando comparadas à carne, aspectos comuns a outros 

estudos realizados (Silva et al., 1995; Lemos et al., 1999). 

Os frutos são alimentos que constituem excelentes sobremesas, quer sob o ponto 

de vista gustativo, quer nutritivo (Figueiredo et al., 1994). Verifica-se que a 

ingestão de fruta foi realizada por uma pequena percentagem de alunos, valores 

ligeiramente iguais ou inferiores aos encontrados noutros estudos (Amaral et al., 

1991). 

Dos alunos que comeram a sobremesa, verifica-se que muitos ingeriram doces, 

quer ao almoço quer ao jantar. Acresce referir que isto se deve provavelmente à 

sua disponibilidade na cantina ou em casa, favorecendo a decisão dos alunos 

pelo que na realidade apreciam mais. 

O tipo de bebida consumida a estas refeições foi, numa minoria, em oposição ao 

que é desejável, a água. Os refrigerantes foram utilizados por metade ou pouco 

mais de metade dos alunos do grupo de controlo, ao almoço e jantar, num 

momento inicial e final e do grupo experimental, num momento inicial e final, 

apenas ao jantar. No entanto são registados valores percentuais abaixo de 20% 

no uso deste tipo de bebidas ao almoço, no grupo experimental, no momento 

inicial e final, o que sugere algum impacte do plano de intervenção naquele grupo 

de alunos. Salienta-se positivamente o facto de nenhum aluno ter consumido 

bebidas alcoólicas nestas refeições (Morais, 1995; Breda, 1999). Salienta-se 

negativamente o consumo de café, com todas as suas consequências, por alguns 

alunos do grupo controlo. 

No entanto é importante realçar que a refeição do jantar e almoço foi considerada 

deficiente em quase metade ou mais de metade dos alunos da amostra que a 

efectuaram, à excepção dos alunos do grupo experimental, no momento final, que 

apenas em aproximadamente 13% dos alunos, a refeição do jantar foi 

considerada deficiente. Este facto deve-se particularmente à não inclusão nesta 

refeição de alimentos integrados na sopa e também no prato principal como os 

produtos hortícolas, as saladas e a fruta. Porém, encontramos ainda valores 

percentuais próximos de 50% ou mais nos alunos do grupo experimental, que 

efectuaram estas refeições do almoço e jantar, apenas no momento final, num 
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padrão de qualidade situado no aceitável. Em oposição, o grupo controlo, nas 

refeições atrás referidas, no momento final, situam este padrão alimentar em 

valores percentuais idênticos ou inferiores a 30. Ainda é de referir que, uma 

percentagem, ainda que pequena, na ordem dos 6%, no grupo experimental e no 

momento final, situa os seus padrões alimentares do almoço no desejável, padrão 

encontrado apenas em uma entre todas as outras refeições analisadas, 

nomeadamente o almoço, no grupo controlo e num momento final. Estes aspectos 

podem querer sugerir algum impacte do plano de intervenção na área da 

alimentação nesta amostra de alunos conforme com a inferência estatística 

relativa à classificação qualitativa desta refeição. 

Salienta-se ainda pela negativa alguns alunos, tanto no grupo controlo como no 

grupo experimental, que ainda situam o seu consumo alimentar, da refeição do 

almoço e do jantar, no parâmetro do muito deficiente. 

 

Refeição antes de deitar 

A refeição antes de deitar, vulgarmente designada por ceia, foi referida por 

metade dos alunos à excepção da amostra do grupo controlo, já que menos de 

metade refere ter realizado esta refeição. 

No que respeita à composição desta refeição, verificou-se que os alimentos mais 

consumidos foram o leite, o chá, os refrigerantes e os bolos e/ou bolachas. 

O parâmetro onde se situa esta refeição, realizada pela maioria dos alunos da 

amostra referente ao grupo controlo, é em deficiente, sendo que uma pequena 

percentagem, na ordem dos 10% ou 15%, tem uma refeição aceitável, à 

excepção do grupo experimental apenas no momento inicial. No entanto salienta-

se pela negativa uma percentagem próxima dos quarenta por cento dos alunos, 

quer do grupo controlo, quer do grupo experimental, apenas no momento inicial, 

que apresentam um consumo alimentar muito deficiente, enquanto que no 

momento final este valor desce abaixo do 30%. 

 

 Ao considerar que mais de metade dos alunos desta amostra efectuou 5 

refeições diárias, então pelo menos metade dos alunos realizou 6 refeições. 

Assim considerando como ideal 5 ou 6 refeições por dia (Peres, 1981; Moreira, 
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1999), verifica-se que neste estudo uma maioria dos alunos satisfez esta 

condição, com um número de refeições predominante de cinco. Estes resultados 

sugerem que nesta amostra mais de metade ou pelo menos metade dos alunos 

não passa mais de três horas a três horas e meia sem comer o que se aproxima 

bastante do ideal, pois longos períodos de jejum são por vezes referidos como 

factores que contribuem para o aumento do nervosismo e da diminuição da 

atenção e concentração (Peres, 1981; Coimbra & Amaral, 1991) e 

consequentemente da diminuição do rendimento escolar. 

O facto de que na maioria dos alunos a hora de deitar é às 23 ou 23 horas 30 

minutos, parece aceitável e desejável que uma boa parte dos alunos não 

dispense esta refeição visto que um jejum nocturno superior a 12 horas é 

totalmente desaconselhável nas faixas etárias dos alunos envolvidos neste 

estudo.  

 

Se considerarmos que o estudo inferencial revelou que entre o momento inicial e 

final (antes e após a implementação do plano de intervenção em educação 

alimentar), no grupo experimental, o plano de intervenção em educação alimentar 

teve algum impacte no que se refere ao almoço, e acrescentando ainda que esta 

refeição foi efectuada por todos os alunos em casa, o que parece sugerir, que a 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos aos pais se traduziu em 

alterações pontuais de consumo alimentar. Assim, parece não ser errado afirmar 

que os dados obtidos neste trabalho sugerem, de certa forma, os consumos 

alimentares das famílias dos alunos da amostra (o caso do almoço em casa, no 

grupo experimental, no momento final) e os veiculados na prática pela cantina 

escolar (o caso da inclusão de peixe, no grupo controlo, no almoço, no momento 

final) e pela funcionalidade do bufete da escola (o caso da omissão da merenda 

da manhã em comparação com a da tarde e a sua composição destas refeições 

em termos de alimentos e bebidas), em complemento com os veiculados pela 

escola através da implementação de planos de intervenção em educação 

alimentar, com gestão do currículo flexibilizada, contextualizada e adequada ao 

grupo de alunos envolvidos (Roldão, 1999a, 2003a; Sá-Chaves, 1999). 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. SÍNTESE GERAL DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

A síntese geral dos resultados é apresentada em três vertentes: a alimentação, o 

currículo e o ensino das ciências.  

Na vertente da alimentação, os aspectos a realçar na análise e discussão 

efectuada estão relacionados com o padrão qualitativo das refeições, o consumo 

de fruta, de produtos hortícolas e de refrigerantes e o número de refeições diárias. 

Quanto ao padrão qualitativo das refeições sobressai o seguinte: 

- a refeição do pequeno-almoço da maioria dos alunos está enquadrada no 

padrão qualitativo deficiente. No entanto, uma pequena proporção dos alunos 

integrados no grupo experimental, no momento final, situa esta refeição na 

pontuação do aceitável;   

- as refeições da merenda da manhã e da tarde, na maioria dos alunos da 

amostra, situam-se no padrão qualitativo muito deficiente; 

- a refeição do almoço não se enquadra no domínio do muito deficiente em 

nenhum dos alunos integrados no grupo experimental, à excepção do momento 

final, em oposição aos alunos pertencentes ao grupo controle nos dois momentos 

do estudo. Salienta-se, pela positiva, o grupo experimental, que no momento final, 

a classificação qualitativa desta refeição em aceitável e desejável assume um 

valor percentual de 50% e de 6%, respectivamente. Além disso é a única refeição 

conotada neste estudo como desejável, à excepção do almoço, no grupo controlo 

no momento inicial, com pontuações percentuais da ordem dos 4%, sendo assim, 

todas as restantes refeições consideradas estão qualitativamente abaixo deste 

padrão. Estes dados sugerem algum impacte do plano de intervenção curricular 

em educação alimentar, corroborado pelo estudo inferencial conforme 

referenciado anteriormente; 

- na refeição do jantar, os padrões qualitativos, nos alunos desta amostra, situam-

se no muito deficiente, deficiente e aceitável. É de salientar que no grupo 

experimental e no momento final, o valor percentual do padrão aceitável da 

refeição considerada é da ordem dos 56%, representando o valor mais elevado 
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para este padrão nesta refeição. Acrescentando ainda que os valores percentuais 

para o mesmo padrão no grupo controlo, nos dois momentos, situam-se abaixo 

dos 25%, esta ocorrência pode sugerir algum impacte, nesta amostra, do plano de 

intervenção curricular em educação alimentar. 

Resumindo, o padrão alimentar do almoço situa-se, de um modo geral, apenas no 

grupo experimental, em padrões qualitativos mais elevados após a 

implementação do plano de intervenção curricular no âmbito de educação 

alimentar comparativamente com o momento pré implementação, o que é 

comprovado pelo estudo inferencial estatístico que aponta para o impacte deste 

plano de intervenção na classificação qualitativa daquela refeição naquele grupo. 

 

Ao nível do consumo de fruta, de produtos hortícolas e de refrigerantes é de 

referir que, no grupo de alunos da amostra objecto de estudo, de um modo geral 

verifica-se:  

- um elevado consumo de refrigerantes, o que é contrariado pelas sugestões 

referidas na nova Roda dos Alimentos que aponta para a ingestão de água (3 a 

3,5 litros por dia), de sumos e batidos de fruta, de leite e de chá de ervas (Peres, 

1995b; Calbom & Keane, 1998; Moreira, 1999; Franchini et al., 2004). No entanto, 

o valor percentual diminuiu do momento inicial para o final no grupo experimental. 

Esta ocorrência sugere algum impacte do plano de intervenção curricular na área 

da alimentação neste grupo de alunos; 

- um baixo consumo de fruta, restrito apenas ao almoço e ao jantar, e, portanto, 

omisso no pequeno-almoço, merenda da manhã e da tarde, o que contraria 

também as orientações da nova Roda dos Alimentos que sugere a ingestão diária 

de 3 a 5 peças, devendo os alunos do nível etário da amostra guiar-se pelo limite 

superior (Franchini et al., 2004);  

- um baixo consumo de produtos hortícolas o que contraria, do mesmo modo, 

as orientações da nova Roda dos Alimentos que sugere a ingestão diária de 7 a 

11 porções diárias, devendo os alunos do nível etário da amostra guiar-se pelo 

limite superior (Franchini et al., 2004). 
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Quanto ao número de refeições diárias, mais de metade dos alunos da amostra 

efectuou 5 refeições diárias e como pelo menos metade dos alunos realizou a 

refeição antes de deitar, então, pelo menos metade realizou 6 refeições. 

Considerando como ideal 5 ou 6 refeições por dia (Peres, 1981; Moreira, 1999, 

2002), verifica-se, neste estudo, que grande parte dos alunos satisfez esta 

condição, com um número de refeições predominante de cinco. Atendendo à hora 

de deitar, os resultados sugerem que, nesta amostra, mais de metade ou pelo 

menos metade dos alunos não passa mais de três horas ou três horas e meia 

sem comer o que se aproxima bastante do ideal, pois longos períodos de jejum 

são referidos, por vezes, como factores que contribuem para o aumento do 

nervosismo, para a diminuição da atenção e concentração (Peres, 1981; Coimbra 

& Amaral, 1991; Moreira, 2002) e, consequentemente, para a diminuição do 

rendimento escolar. 

 

Os dados observados, conforme referido anteriormente, apontam para a 

necessidade de um papel mais activo e interventivo dos pais nestes projectos 

curriculares, em vez de um papel passivo, conforme o adoptado neste trabalho, já 

que o consumo qualitativo alimentar dos alunos reflecte os hábitos de consumo 

das famílias. Neste sentido propõe-se um modelo de educação alimentar 

integrado no currículo destinado aos alunos e suas famílias, análogo ao efectuado 

em outros estudos deste tipo (Richard et al., 1995; Dollahite et al., 1998; Cid et al., 

2004). 

 

Conforme com os dados obtidos, uma grande parte dos alunos efectua refeições, 

como as merendas da manhã e da tarde e o almoço, na escola o que sugere a 

necessidade do desenvolvimento de um projecto a curto e para manter a longo 

prazo, no que concerne à alimentação implementada na cantina escolar e aos 

alimentos colocados à disposição dos alunos no bufete e nas máquinas de venda 

livre (Almeida et al., 1999; Franco & Moreira, 2002; Nova et al., 2002). Neste 

contexto são criadas alternativas mais saudáveis, entre as quais os alunos podem 

optar, já que aquelas refeições reflectem os hábitos de consumo promovidos 

pelas escolas. Assim sugere-se um programa de educação alimentar que vise a 
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formação, não apenas dos alunos e das suas famílias, mas também no treino e 

formação do pessoal responsável pela selecção e preparação dos alimentos 

similar ao efectuado noutros países (Conklin et al., 1997; McDonnell & 

Achterberg, 1997; Parvanta et al., 1997; Perez-Rodrigo & Aranceta, 1997; Probart 

et al., 1997). 

 

Além disso, uma grande maioria dos alunos da amostra situa as suas refeições 

em parâmetros qualitativos baixos. No entanto, algumas refeições ao nível do 

grupo experimental, conforme referenciado anteriormente, redundam em alguma 

melhoria após a implementação do plano de intervenção curricular em educação 

alimentar. Estes resultados vêm suscitar e trazer a atenção para a necessidade 

premente de insistir em intervenções curriculares em educação alimentar no 

âmbito CTS, que preconizem o prévio diagnóstico, implementação e avaliação 

(Hosig et al., 1998), visando uma contextualização enquadrada na gestão 

flexibilizada do ensino das ciências conforme com as necessidades e interesses 

dos alunos. 

 

Este estudo empírico possibilitou ainda: 

 

- constatar, nesta amostra, acerca da importância da escola como agente em 

potencial na educação para a saúde (Seaman & Kirk, 1995; Silva, 2002), 

nomeadamente no papel que lhe é reconhecido a nível internacional enquanto 

instituição Promotora de Saúde, particularmente, de Saúde Alimentar (Bowker et 

al., 1998); 

 

- reconhecer a efectividade de planos de intervenção curriculares no âmbito da 

educação alimentar (Scmitt et al., 1990; Stang et al., 1998), implícita por inerência 

no desenvolvimento deste trabalho, também explicitada e corroborada pelos 

resultados obtidos nesta amostra, concordante com outros estudos efectuados 

(Conklin et al., 1997, Dollahite et al., 1998), alguns dos quais já referenciados, em 

particular ao nível da gestão flexível e contextualizada, da promoção da literacia 

dos alunos neste assunto conforme preconizado pela revisão curricular; 
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- a abertura de percursos pela recolha de informações úteis, descobrindo 

inovadores e diversos caminhos, no exercício da profissionalidade a nível da 

docência nestas e noutras temáticas e no desenvolvimento curricular em ciências. 

 

Numa segunda vertente este projecto revela algumas implicações na área do 

currículo e da gestão curricular e em áreas relacionadas como o exercício da 

profissionalidade docente e a reconceptualização da reflexividade crítica do 

professor, apresentadas seguidamente. 

Face ao que os resultados sugerem pela implementação de um trabalho deste 

tipo, o professor tem legitimidade, autonomia, e o poder de instituir o currículo de 

ciências ou de outra área disciplinar, na dimensão instituinte, tendo como 

referencial a dimensão instituída, definida no plano de estudos curricular 

legislado, isto é, gerir de modo flexível o currículo, em função dos alunos, do 

microcontexto (sala de aula), do mesocontexto (escola) e do exocontexto 

(comunidade). Assim, o currículo perspectivado na sua dimensão instituinte 

permite a adequação, a contextualização e a flexibilidade do currículo instituído, 

resultando em inovação e transformação, dos sujeitos em interacção, e pelo efeito 

multiplicador de toda uma sociedade (Sá-Chaves, 2000, 2003). Nesta linha de 

ideias e visando inovar o currículo, o professor, conforme evidenciado pelo 

desenvolvimento deste trabalho, pode ser um co-construtor do currículo com os 

alunos, com as famílias, nos micro, meso e exocontexto onde se inserem e na 

sociedade como um todo em geral, com a dimensão instituída e ainda em 

colegialidade e numa política colaborativa com os seus pares profissionais. 

Acresce ainda referir que a construção do currículo, enquanto processo, faz-se 

num determinado macrocontexto, nomeadamente o conjunto de convicções, 

ideias, valores elegidos em quadros de referência teóricos privados construídos a 

partir dos públicos, numa postura de auto reflexividade crítica (Sá-Chaves, 2000, 

2003). 

Noutra linha de ideias, basilares na construção deste projecto, Roldão (1995, p.8) 

refere o desenvolvimento curricular ou o currículo em acção como um modo “de 

dar forma actual e contextualizada às propostas potencialmente contidas num 
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currículo formal, gerindo-as de acordo com as necessidades detectadas e as 

finalidades pretendidas”. A mesma autora (Roldão, 1999c, p.19) ainda menciona 

que “ao nível da escola e dos seus professores: importa assumir decisões 

curriculares próprias, que permitam, no quadro das aprendizagens comuns que 

constituem o core curriculum definir as prioridades e a especificidade de cada 

escola com vista ao desenvolvimento que pretendem realizar e à melhor 

qualidade que prestam. Ou seja organizar o trabalho da escola […] que 

corresponda, por um lado, aos contextos e públicos a que se destina, por outro às 

opções que a escola tem condições para oferecer e garantir com mais qualidade”. 

Assim, nesta linha de pensamento, o projecto desenvolvido é indiciado como 

inovador e actualizado no sentido de estar conforme com as linhas inovadoras da 

concepção de currículo e sua gestão deixando assim sugestões validadas, em 

aberto, para os professores implementarem no seu desenvolvimento curricular.  

Ainda, conforme referido anteriormente, a acepção de currículo, no seu sentido 

mais lato, contém a ideia de transmissão de uma geração para outra do que se 

reveste de importância, ou seja, que é imprescindível à inserção numa sociedade 

com características próprias em cada tempo histórico (Roldão, 1999b). É 

interessante salientar que a inclusão ou exclusão na sociedade do conhecimento 

e da informação, como é caracterizada frequentemente a sociedade actual, reside 

na possibilidade ou impossibilidade de uma apropriação reflexivo–crítica desse 

conhecimento pelo desenvolvimento de projectos inovadores pelos professores, 

na linha de ideias deixada em aberto no âmbito deste trabalho, validado também 

pelo que sugerem os resultados positivos traduzidos em implicações objectivas ao 

nível dos alunos, das famílias e da comunidade. A escola, enquanto organização 

social, inserida na sociedade e que reflecte alguns dos seus problemas, e, 

portanto, mutável de acordo com as pressões sociais e evoluções históricas, tem 

como finalidade formar cidadãos responsáveis, activos, críticos e cooperantes, 

conforme com as aspirações deste trabalho (Barroso, 1999). Nesta linha de 

abordagem, que serviu de base ao trabalho desenvolvido e que pode orientar o 

desenvolvimento curricular do professor, Roldão (2003a, p.49) ainda refere que o 

“problema da escola – e não tanto dos alunos – é saber organizar-se para ensinar 

de outro modo, criar estratégias de organização de trabalho que façam cada 
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aluno aprender, por si, com materiais adequados e tarefas exigentes, com 

interacções preparadas e orientadas […] promover trabalhos com pares sobre 

assuntos em estudo, […] orientar e guiar os percursos de aquisição e 

consolidação de competências assentes em saberes compreendidos e 

actuantes”.  

Numa outra linha de abordagem, ao dissertar sobre o currículo, Sacristán (2000, 

p.30) refere que “o fracasso escolar, a desmotivação dos alunos, o tipo de 

relações entre estes e os professores, a disciplina em aula, a igualdade de 

oportunidades, etc. [enquanto preocupações de conteúdo psicopedagógico e 

social] tem concomitâncias com o currículo que se oferece aos alunos e o modo 

como ele é oferecido. Quando os interesses dos alunos não encontram algum 

reflexo na cultura escolar, se mostram refratários a esta sob múltiplas reacções 

possíveis: recusa, confronto, desmotivação, fuga, etc.” Ainda menciona que “as 

práticas curriculares demandam um conhecimento penetrante sobre a realidade 

escolar, visando uma contextualização e gestão flexível do currículo adaptado aos 

interesses e necessidades dos alunos e, portanto, mais motivadores conducentes 

ao sucesso escolar” (ibid., p.30). Assim, um trabalho como o que se desenvolveu, 

que leva em conta os interesses, as necessidades e as dificuldades 

diagnosticadas nos alunos e portanto implicando uma gestão flexível e 

contextualizada do currículo, visa a motivação dos alunos e o seu consequente 

sucesso escolar. Além disso, uma prática que se sustenta e expressa de uma 

forma peculiar dentro de um contexto escolar promove o envolvimento activo do 

aluno como co-construtor do currículo em complemento com o professor (Sá-

Chaves, 2003).  

Deste modo, um trabalho desta natureza, conforme o desenvolvido, envolve uma 

gestão flexível inovadora e contextualizada do currículo pois ao atender às 

“necessidades do aluno, tanto do ponto de vista de seu desenvolvimento como de 

sua relação com a sociedade, [passa a ser ponto] de referência na configuração 

de projectos educativos” (Sacristán, 2000,p. 42). 

Também, como o trabalho, que englobou o diagnóstico relativo ao consumo 

alimentar no grupo de alunos envolvidos, e implicou ainda a necessidade de 

“converter o currículo nacional […] vivido para cada situação/contexto, integrador 
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das diversas componentes da actuação educativa da escola e centrado nas 

necessidades reais dos alunos” (Roldão, 1995, p.14) é, portanto, um trabalho 

inovador na linha de investigação do currículo e sua gestão flexível, adequada e 

contextualizada. 

Porém, a concretização deste trabalho resultou da reflexão e interrogação 

permanente na perspectiva de encontrar um percurso activo, crítico e 

progressivamente inovador e empreendedor, contrariando o papel propedêutico 

de transmissor do professor, mas sobressaindo o papel inovador como arquitecto 

do currículo, numa postura metacognitiva e reflexiva do docente enquanto 

elemento decisor e gestor do currículo e da sua acção. Assim, este trabalho é 

também inovador atendendo às linhas de investigação contemporâneas no âmbito 

do currículo, nomeadamente na reconceptualização do professor reflexivo, 

iniciado com os estudos de Donald Schön (1983 e 1987) e retomado por Alarcão 

(1998), Alarcão e Sá-Chaves (1994) e Zeichner (1993). Stenhouse (1991, p.197), 

dissertando sobre desenvolvimento curricular, refere que as “características mais 

destacadas do profissional pleno são: uma capacidade para o auto-

desenvolvimento profissional autónomo mediante uma análise sistemática, o 

estudo do trabalho de outros professores e a comprovação das ideias mediante 

procedimentos de investigação em sala de aula”. Deste modo, as informações 

veiculadas neste trabalho constituem estudos que podem servir como pistas para 

o desenvolvimento do currículo de ciências ou de outras áreas disciplinares.  

Numa perspectiva teórico-prática inovadora, o desenvolvimento deste trabalho 

ainda contempla as linhas de emergência no desempenho profissional dos 

docentes, conforme referenciadas por Roldão (2001, pp.131, 132): 

“- a assumpção de um papel activo na construção e na gestão do currículo com 

que trabalham na escola; 

- a conceitualização da sua acção docente no quadro do pensar local e agir local 

(Sousa Santos, 1987), quer da instituição, quer do currículo; 

- a especialização na análise dos diferentes modos de aprender e das formas de 

ensinar que lhe são mais adequadas; 

- a acção profissional reconduzida a uma prática partilhada pela comunidade de 

pares que produz saberes próprios”. Assim perspectivado o papel do professor, 
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conforme exemplificado neste trabalho, causa “uma ruptura de fundo nos 

pressupostos, nos princípios e nas práticas da escola, enquanto organização 

curricular […] com a correlativa reconceitualização do papel dos docentes como 

profissionais que nela desenvolvem o seu desempenho”. 

O desenvolvimento deste trabalho, numa época de reorganização curricular a 

vários níveis, nomeadamente ao nível de novos princípios orientadores 

curriculares e das competências essenciais integradas na revisão curricular e no 

currículo nacional do ensino básico, respectivamente, visa pela sua divulgação 

junto dos professores, atendendo ao que os resultados sugerem, motivar, 

sensibilizar, despertar e estimular os professores para a importância dessas 

mutações no que diz respeito à gestão inovadora, flexível, contextualizada e 

adequada do currículo nacional de forma a induzir a sua aplicação e 

experimentação nas práticas curriculares que desenvolvem (Albright, 1997c). 

Assim, enquadrado na revisão curricular, abrangente do ensino básico, que surge 

com um novo formato programático e curricular instituído a nível nacional, o 

desenvolvimento deste trabalho revela ser um trabalho inovador, no âmbito do 

currículo, pois as práticas curriculares implementadas estão contextualizadas nos 

interesses e necessidades dos alunos, previamente diagnosticadas, implicando 

uma gestão flexível e adequada do currículo nacional. Neste sentido, este 

projecto implica um desenvolvimento renovador, flexível e contextualizado do 

currículo, numa co-construção, implicando o professor, os alunos, as famílias e a 

comunidade, do novo formato programático e curricular instituído a nível nacional. 

Este trabalho integrante dos novos indicadores decorrentes das orientações 

curriculares instituídas, não prescritivas, visa suscitar nos professores, o senso de 

autonomia e flexibilização possíveis de introduzir e tornar perceptíveis no 

desenvolvimento curricular que promovem. Este projecto implementado sob a 

égide das novas luzes, a surgirem nas sombras do passado, relativas a processos 

de gestão flexível do currículo e nas novas perspectivas do ensino das ciências, 

passa também pelo estímulo a nível dos docentes para posturas de auto 

reflexividade crítica, na perspectiva de auto formação do professor. Acresce ainda 

referir que esta necessidade de adequar a postura profissional docente, 

percepcionada na auto reflexividade crítica e numa perspectiva de auto formação, 
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às novas exigências dos alunos nos contextos com os quais estabelecem 

relações directas e indirectas em permanente dialéctica. Deste modo, este 

trabalho salienta, pelo que os resultados sugerem, ao nível dos alunos e suas 

famílias, a eficácia e o sucesso no desenvolvimento de projectos deste tipo nesta 

ou em outras áreas, contextualizados e resultantes de uma gestão flexibilizada do 

currículo nacional instituído, implicando um conjunto especificado e idiossincrático 

de alunos contextualizados numa determinada escola integrada numa 

determinada comunidade. 

Ou seja, este trabalho sugere implicações favoráveis ao nível dos alunos e 

famílias, o que constitui um bom exemplo e salienta a legitimidade da autonomia 

no desenvolvimento de práticas curriculares construídas a partir das orientações 

instituídas e contextualizadas do currículo, aos momentos, aos alunos, aos 

docentes, à escola e à comunidade envolvente. Alem disso corporiza a gestão 

flexível do currículo em contexto, associado a respostas face às necessidades 

sociais, numa postura crítica reflexiva de problemas e sua resolução, com vista ao 

desenvolvimento autónomo da prática docente objectivado nas necessidades e 

interesses dos alunos. 

 

Numa outra vertente as implicações deste projecto também revertem a favor do 

domínio do ensino das ciências atendendo ao âmbito de estudo do projecto em 

questão, conforme apresentado seguidamente. 

Assim, conforme já foi referido anteriormente, vivemos numa época de grandes 

mudanças sociais, científicas e tecnológicas que requer pessoas cada vez mais 

informadas, capazes de compreender e tomar decisões (Solbes & Vilches, 2000). 

Segundo Martins et al. (2000, p.69), “tornou-se uma exigência social que os 

cidadãos fossem cientificamente literados”. Sem se preterir o valor formativo da 

educação não formal, é contudo a educação formal, através da escolaridade, que 

continua a ser a principal responsável pela construção de um conhecimento fiável. 

Hodson (1993, 1994,1998) reconhece no ensino em ciência, numa tentativa para 

a ‘desmistificar’ e tornar acessível a todos, a formação de pessoas cientificamente 

literadas. Nesta formação, a perspectiva CTS do ensino das ciências, veiculada 

também em planos de intervenção nas diversas áreas, como, por exemplo, no 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
 

CAPÍTULO VI 

 

 177 

âmbito de educação alimentar, conforme com este trabalho, visa o 

reconhecimento da interacção entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade 

(Cachapuz et al., 2002). 

No entanto, por trás dos objectivos relativos às competências, conhecimentos, 

capacidades e valores que se pretende que os alunos desenvolvam está um 

objectivo que condiciona todos os outros: motivar para a ciência. Assim é 

necessário focalizar o ensino das ciências, veiculado também nos planos de 

intervenção na perspectiva CTS, nas diversas áreas incluindo a de educação 

alimentar, na confluência dos interesses e motivações pessoais dos alunos, numa 

gestão flexibilizada do currículo nacional.  

O ensino das ciências no básico tem, assim, o papel de promover, nas diversas 

áreas, e em particular na área da alimentação, a ‘literacia científica’. Portanto, “o 

que está em causa é também uma formação mais na perspectiva cultural do 

cidadão, mais de ganhos de atitudes e valores, de um saber gerir a informação, 

para a transformar em conhecimento, do que um acumular de informação que 

depressa se esfuma” (Praia, 1999, p.56). Neste sentido, o trabalho desenvolvido 

entendeu preparar para a vida os jovens cidadãos, dotando-os de conhecimentos 

e valores que lhes permitam: compreender o mundo que os rodeia; considerar a 

ciência como parte da cultura do nosso tempo; adoptar uma posição crítica e 

ajuizar as notícias veiculadas pelos ‘mass media’, em assuntos que envolvem o 

conhecimento científico; tomar decisões fundamentadas na resolução de 

problemas pessoais e sociais; apreciar o valor da ciência, ao reconhecer as suas 

aplicações na melhoria da qualidade de vida, assim como as suas consequências 

negativas (Praia, 1999; Martins et al., 2000; Solbes & Vilches, 2000). 

Também no currículo de ciências, previsto no âmbito da revisão curricular, 

preconiza-se a preparação de cidadãos mais informados, responsáveis e 

intervenientes, isto é, a promoção de uma literacia científica sólida (Galvão & 

Freire, 2004; Santos, 2004). Estes programas curriculares, que incluem o 

desenvolvido neste trabalho, dirigidos aos jovens cidadãos, demandam a sua 

participação crítica e interventiva que a sociedade actual exige (Pedrosa et al., 

2004; Santos, 2004).  
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No entanto, a realidade parece estar algo distante do que é preconizado pela 

investigação e pelo currículo. A investigação revela que existem marcadas 

diferenças entre as finalidades perseguidas pelas orientações curriculares e as 

que são valorizadas, na implementação desse currículo, concretizadas nas 

práticas de ensino: o ensino das ciências, assumindo um carácter essencialmente 

propedêutico, pela prioridade dada aos conteúdos conceptuais (Solbes & Vilches, 

2000). Assim surge um desinteresse ou indiferença dos alunos em relação às 

ciências, já que “os resultados da investigação parecem apontar que a 

curiosidade dos jovens pela Ciência diminui” (Praia, 1999, p.55), que é 

considerada “como um corpo de conhecimentos difíceis de compreender, 

maçadores e desfasados dos seus próprios interesses e necessidades” (Praia, 

1999, p.169). Esta situação reflecte, entre outros factores, um desajustado 

desenvolvimento curricular em ciências, que põe a tónica na memorização factual 

(Praia, 1999) e que aborda a ciência segundo o paradigma positivista e empirista 

(Praia & Cachapuz, 1998), numa perspectiva tradicional. Desta forma não é 

surpreendente a constatação, com base nos últimos estudos, que apesar do 

empenhamento mundial, os níveis de literacia científica continuam abaixo dos que 

são socialmente desejáveis, apesar de tal situação não ser apenas da 

responsabilidade da escola (Martins et al., 2000). 

É, portanto, conforme preconizada neste trabalho, imperativa uma mudança, não 

apenas no modo como é perspectivado o ensino das ciências, traduzido na 

reformulação dos programas e currículos, mas também numa mudança 

congruente da atitude relativamente à importância que é atribuída ao ensino das 

ciências bem como às finalidades que valorizam o mesmo.  

 

Neste sentido, a implementação de um plano de intervenção curricular em 

educação alimentar visa criar condições para que se possam atingir as finalidades 

gerais do desenvolvimento curricular em ciências, numa gestão flexibilizada do 

currículo nacional para promover e formar cidadãos cientificamente literados, o 

que se relaciona basicamente com uma maior compreensão e valorização da 

ciência.  
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6.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Uma limitação a apontar neste estudo está associada com o género intencional 

da amostra seleccionada, e, portanto, integrada no tipo não aleatória ou empíricas 

(Almeida & Pinto, 2005), que, pelo facto de não ser representativa do universo, 

introduz alguma subjectividade na apresentação e discussão dos dados obtidos, 

podendo apenas “fornecer indícios a respeito do fenómeno em estudo”, 

nomeadamente numa apreciação do impacte de um plano de intervenção 

curricular, na área da alimentação, no que concerne ao consumo alimentar 

qualitativo. Esta técnica de selecção da amostra, porém, tem grande utilidade 

neste estudo, cujas finalidades se situam no âmbito do conhecimento do 

fenómeno estudado em determinado contexto, sem preocupação explícita de 

fazer generalizações, na possibilidade de “fornecer linhas orientadoras de 

pesquisa” (Pardal & Correia, 1995, p.42). 

 

 No que diz respeito à metodologia utilizada na avaliação do consumo de 

alimentos utilizou-se o método retrospectivo qualitativo, amplamente referidos na 

bibliografia (Campbell & Dodds, 1967; Beaton et al., 1979; Marques et al., 1995; 

Dop et al., 1996; Alves & Almeida, 2002), mais concretamente um inquérito 

alimentar às 24 horas anteriores. A selecção da aplicação deste questionário de 

forma directa visou ultrapassar as limitações impostas ao método indirecto, que é 

muitas vezes utilizado, pois o próprio investigador, ao registar as respostas dos 

inquiridos, pelo facto de ser mais intrusiva, pode induzir os indivíduos a referir um 

consumo diferente daquele que na realidade é efectivamente realizado. Além 

disso, acresce referir o maior dispêndio de tempo, e à maior exigência em termos 

de recursos humanos e gastos inerentes à aplicação indirecta do questionário 

comparativamente à administração directa, o que é também condicionador da sua 

utilidade e eventual reprodutibilidade. Por outro lado, esta forma de aplicação 

apresenta vantagens no rigor dos dados recolhidos. No entanto, uma 

incontornável limitação a apontar, na aplicação deste instrumento, é a sua 

administração ter sido efectuada em dias da semana e em tempos lectivos 

diferentes para o grupo controlo em relação ao experimental. Contudo, a grande 
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variação intra e inter individual de consumo determina que a aplicação de um só 

questionário se revele adequada apenas a estudos deste âmbito, isto é, com 

objectivo de estudar o consumo médio de alimentos num grupo de alunos 

(Vialetts et al., 1987; Rocket et al., 1995).  

 

Uma outra limitação, relacionada com a aplicação do questionário, reporta para a 

interferência do factor memória na precisão dos registos. Segundo a bibliografia 

consultada (Campbell & Dodds, 1967; Fanelli & Slenvennhagen, 1986; Lytle & 

Nichaman, 1993; Silva et al., 2004) alguns indivíduos subestimam o consumo e 

outros sobrestimam, factores que concorrem para equilibrar algum erro em 

médias referentes a grupos de indivíduos. 

 

A escala de qualificação dos alimentos, construída e adaptada a partir de outros 

instrumentos desenvolvidos por outros autores (Marques et al., 1995; Silva et al., 

1995; Bruno, 1996; Alves & Almeida, 2002) e sugestões de diferentes 

profissionais da área, permite uma classificação qualitativa das refeições e, a 

partir desta, uma classificação do dia alimentar. Esta escala é simplificada e, 

portanto, interessa ressalvar as suas limitações enquanto instrumento de 

avaliação de um consumo alimentar rigoroso. 

 

No desenvolvimento deste programa há que referir as limitações inerentes ao 

contexto e à metodologia que lhe serviu de base e na sua aplicabilidade ao 

âmbito da comunidade.  

 

Atendendo à escassa investigação no nosso país nesta área surgiu o desejo de 

concretizar um estudo empírico desta natureza, no entanto é de salientar a 

limitação do período de tempo imposta aliada à inexperiência no desenvolvimento 

de trabalhos deste âmbito. 
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6.3. SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

A nível europeu, o movimento de escolas promotoras de saúde, e a nível 

nacional, a Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS), suscita a 

ideia de concertar princípios e regras inerentes à implementação de projectos de 

educação e promoção para a saúde visando a sua eficácia (Despacho 

172/ME/93; Bowker et al., 1998; Despacho conjunto nº 271/98; OMS, 1998; 

Rocha, 1999; Despacho conjunto nº 734/2000; CCPES, 2001). Assim surge a 

ideia de proporcionar ou instituir encontros inter escolas com alguma 

regularidade, de âmbito nacional e internacional, não meramente de divulgação 

de experiências, mas de reflexão conjunta que proporcionem uma avaliação do 

impacte de projectos de educação alimentar, partindo de bases teóricas sólidas 

ou quadros de referência abalizados, determinantes para um aprimoramento 

destas intervenções no âmbito da educação e promoção para a saúde. 

 

Conforme referido anteriormente as refeições, nesta amostra, reflectem os hábitos 

de consumo promovidos pelas escolas e aqueles veiculados pela família, assim é 

de sugerir um modelo de educação alimentar integrado no currículo que vise a 

formação, não apenas dos alunos e das suas famílias, mas também no treino e 

formação do pessoal responsável pela selecção e preparação dos alimentos 

similar ao efectuado noutros países (Albright et al., 1997a, 1997b; Conklin et al., 

1997; Dollahite et al., 1998; Cid et al., 2004). 

 

Além disso, este projecto abre percursos, pela recolha de informações úteis, ao 

descobrir inovadores e diversos caminhos, no exercício da profissionalidade a 

nível pessoal da docência. Outros autores, como Nóvoa (1989), Roldão (1998, 

2000), Alarcão (2000, 2001), entre outros, abordam a profissionalidade docente 

no sentido de intervenções profissionais qualificadas. Assim, com base nestes 

estudos e no desenvolvimento deste trabalho, face às implicações sugeridas 

pelos resultados indicarem que a implementação de projectos, na área da 

alimentação ou outras áreas, visam a dignificação e o exercício da 

profissionalidade numa inversão da situação de desfuncionalização do professor, 
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por um lado, e na criação de condições para intervenções educativas de 

qualidade, por outro (Nóvoa, 1989; Roldão, 1998, 2000; Alarcão, 2000, 2001). 

 

No desenvolvimento deste trabalho sobressai, face ao que sugerem os dados, a 

necessidade da emergência de um desempenho profissional dos docentes 

inovador. Em conformidade com o referenciado por Roldão (2001) sugere-se a 

concepção, implementação e avaliação de projectos neste âmbito, ou em outras 

áreas, como a educação ambiental, entre outros temas actuais e pertinentes. No 

entanto pressupõe-se que estes projectos contemplem e demandem um papel 

activo na construção, com os seus pares profissionais, os alunos, as famílias, os 

micro, meso e exocontextos e na gestão flexível e contextualizada do currículo 

nacional contribuindo, assim, para a “correlativa reconceitualização do papel dos 

docentes como profissionais que nela desenvolvem o seu desempenho” (Roldão 

2001, p.132). 

 

Este trabalho também possibilita activar a percepção das comunidades 

educativas envolvidas no estudo para a necessidade de promover nos alunos um 

desenvolvimento pessoal que lhes possibilite uma participação social 

cientificamente literada. Assim, este tipo de estudo poderá contribuir, de um modo 

geral, para o desenvolvimento de novos projectos no âmbito desta problemática, 

pois este trabalho deixa em aberto, numa perspectiva dinâmica e susceptível de 

diversas percepções de leitura e variáveis mutações, o que poderá resultar em 

outras interpelações e questões. 
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Caro/a aluno/a: 
Este questionário faz parte de um trabalho de investigação que pretende conhecer os hábitos alimentares dos alunos do 7º ano de escolaridade da tua escola.  
Sem o teu contributo não seria possível realizar este trabalho, pelo que te é pedido que respondas com sinceridade, já que das respostas dadas será garantida total 

 que se refere à tua realidade. 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
 
 

 

Dados biográficos pessoais 
 
1. Que idade tens? _____ 
 
2. Qual é o teu sexo? Feminino  Masculino  
 
3. Quanto é que pesas? ________ 
 
4. Qual é a tua altura? _______ 
   
Dados biográficos familiares 
 
5. Quantas pessoas vivem contigo? ______ 
 
6. Caracteriza cada uma das pessoas adultas do teu agregado familiar de 
acordo com as informações solicitadas na tabela seguinte. 
 

 
Dados sobre aproveitamento escolar 
 
7. Qual foi o teu aproveitamento escolar no ano lectivo anterior? 

Insuficiente  
Suficiente  
Bom  
Muito Bom  

Grau de 
parentesco 

Idade Profissão Nível de escolaridade 

    
    
    
    
    

Dados sobre estilo de vida e saúde 
 
8. Praticas desporto extra-escolar? Sim   (responde à questão 8.1.) 
                                                         Não   (responde às questões 9 a 17) 
8.1. Se respondeste sim, indica quantas vezes por semana. 
Uma vez por semana   
Duas vezes por semana    
Três vezes por semana ou mais  
 
9. Tens alguma doença crónica? Sim   (responde à questão 9.1.) 
                                                      Não   (responde às questões 10 a 17)  
9.1. Se respondeste sim, indica qual ou quais. ____________________________ 
 
Dados sobre o contributo da escola na educação alimentar 
 
10. Tens alguma disciplina no teu currículo que contribua para que tenhas hábitos 
alimentares saudáveis?  Sim   (responde às questão 10.1.) 
                                           Não   (responde às questão 11 a 17)                            
10.1. Se respondeste sim, indica qual ou quais? __________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Dados sobre noções de alimentação saudável 
 
11. Quantas peças de fruta deves comer por dia? _________________ 
 
12. Comer pão engorda? Sim  
                                          Não  
13. Beber água às refeições é prejudicial? Sim  
                                                                     Não   
14. Deves misturar na refeição principal batatas com arroz? Sim  
                                                                                                 Não  
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Dados sobre a tua alimentação durante o dia de ontem 
 
15. Descreve a tua alimentação durante o dia de ontem preenchendo as informações solicitadas nas tabelas seguintes. 
 

   
Indica o que comeste  Refere o que 

bebeste  

Local onde 
tomaste a 
refeição 

 
Sim 

 
 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

___________
___________ 

_____________
_____________  

 
Tomaste o pequeno – almoço? 
 

Não  Porquê? 

 
Sim 

 
 

 ____________________________________________
 ____________________________________________ 
 

___________
___________ 

_____________
_____________ 

 
Comeste e/ou bebeste alguma coisa entre 
o pequeno – almoço e almoço? 

Não  Porquê? 

 
Sim 

 
 

Sopa_________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 

___________
___________
___________ 
___________ 

_____________
_____________
_____________ 
_____________ 

 
Comeste sopa? 

Não  Porquê? 
 

 
Sim 

 
 

Prato Principal _________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 

___________
___________
___________ 
___________ 

_____________
_____________
_____________ 
_____________ 

 
Comeste o prato 
principal? 

Não  Porquê? 
 

 
Sim 

 
 

Sobremesa ____________________________________ 
______________________________________________ 

___________
___________ 
 

_____________
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comeste 
sobremesa? 
 
 Não  Porquê? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Almoçaste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não  Porquê? 
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 Indica o que comeste 
 

Refere o que 
bebeste  

Local onde tomaste a 
refeição 

 
Sim 

 
 

 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 

___________
___________ 

_________________
_________________  

Comeste e/ou bebeste alguma coisa entre 
o almoço e o jantar? 

Não 
 Porquê? 

 
Sim 

 
 

Sopa _________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 

___________
___________
___________ 
___________ 

_________________
_________________
_________________ 
_________________  

Comeste sopa? 

Não  
Porquê? 
 

 
Sim 

 
 

Prato Principal _________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 

___________
___________
___________ 
___________ 

_________________
_________________
_________________ 
_________________ 

 
Comeste o prato 
principal? 

Não  Porquê? 
 

 
Sim 

 
 

Sobremesa ____________________________________ 
______________________________________________ 
 

___________
___________ 

_________________
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comeste 
sobremesa? 
 
 Não  Porquê? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jantaste? 
 
 
 
 
 
 
 

Não  Porquê? 
 

Sim                                                              ______________________________________________ ___________ _________________ 
Comeste e/ou bebeste alguma coisa 
depois do jantar e antes de deitar? 

Não  Porquê? 

 
16. A que horas te deitaste ontem. _________________________ 
 
17. O dia de ontem, relativamente à tua alimentação, foi um dia habitual?  Sim          
         Não  (responde às questões 17.1 e 17.2) 
17.1. Se respondeste não, indica qual foi a diferença? _________________________________________________________________________________________ 
17.2 Se a tua alimentação no dia de ontem foi diferente daquela que habitualmente praticas refere porquê. _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Obrigada pela tua colaboração!
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ANEXO 2 – PLANO DE INTERVENÇÃO CURRICULAR EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR 
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PLANO DE INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR 
 

CONTEÚDOS 

CONCEPTUAIS 

CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTAIS 

CONTEÚDOS 

ATITUDINAIS 
PROPOSTAS DE 

TRABALHO 

METODOLOGIA 
 

RECURSOS 

MATERIAIS 
INTERVENIENTES 

Conhecer factos, 
hipóteses, 
princípios, 
teorias, 
terminologias e 
convenções 
científicas sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
 
 
Compreender 
conceitos de 
alimentação 
saudável 
 
 
 
 
Explicar e 
interpretar 
situações ou 
informação 
sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 

Observar e 
descrever hábitos 
alimentares 
pessoais. 
 
 
Obter e 
interpretar dados. 
 
 
Problematização 
e organização de 
informação sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
Planificar, 
executar e avaliar 
desenhos 
investigativos. 
 
 
Conhecer e 
aplicar técnicas 
de trabalho de 
pesquisa. 
 

Reflexão e 
desenvolvimento 
de atitudes 
críticas 
conducentes a 
tomadas de 
decisão 
fundamentadas 
sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
 
 
 
 
Construção de 
opiniões 
fundamentadas 
sobre diferentes 
perspectivas 
científicas sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 

Distribuir o 
questionário 
sensibilizando os 
alunos para uma 
reflexão pessoal 
e individual sobre 
a alimentação. 
 
 
 
 
Coordenar a 
pesquisa sobre 
Alimentação 
saudável.  
 

Preenchimento de um 
documento de registo acerca 
da alimentação do dia de 
ontem…  
Trabalho individual 
 
 
 
 
 
 
Realização de pequenos 
trabalhos de pesquisa sobre 
Alimentação Saudável, Roda 
dos Alimentos, Alimentos 
Saudáveis/Nutrientes 
Saudáveis (Prótidos, Açucares 
ou Glícidos, Lípidos ou 
Gorduras, Vitaminas e Sais 
Minerais). 
Elaboração de uma brochura 
sobre Alimentação Saudável, 
calendários, autocolantes e 
baralho de cartas com slogans 
sobre medidas a adoptar 
relativamente à alimentação 
saudável no que concerne à 
sopa, pequeno-almoço… 
Trabalho de grupo 

Documento de 
registo – 
Alimentação do 
dia de ontem… 
 (Documento 1) 
 
 
 
 
 
 
Documentos 
sobre artigos de 
Jornal, de 
revistas e livros 
sobre 
alimentação. 
Internet: sites de 
interesse 
Sala equipada 
com 
computadores 
ligados à Internet 
Biblioteca 
(Documentos 2) 
 

Alunos da 
turma A do 7º 
ano de 
escolaridade e 
professora 
coordenadora 
do plano 
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PLANO DE INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR (CONTINUAÇÃO) 
 

CONTEÚDOS 

CONCEPTUAIS 

CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTAIS 

CONTEÚDOS 

ATITUDINAIS 

PROPOSTAS DE 

TRABALHO 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

MATERIAIS 
INTERVENIENTES 

Conhecer factos, 
hipóteses, 
princípios, 
teorias, 
terminologias e 
convenções 
científicas sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
 
 
Compreender 
conceitos de 
alimentação 
saudável 
 
 
 
 
Explicar e 
interpretar 
situações ou 
informação 
sobre 
alimentação 
saudável 

Problematização 
e organização de 
informação sobre 
um bufete 
saudável. 
 
 
 
Integração de 
conhecimentos 
sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
 
Análise de 
evidências que 
permitam inferir 
acerca de uma 
alimentação 
saudável.  
 
 
 
Sistematização 
de aspectos que 
caracterizam a 
alimentação 
saudável. 

Reflexão crítica 
sobre alguns 
comportamentos 
humanos e 
hábitos 
alimentares, que 
podem ou não 
promover a 
saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
de atitudes, 
cientificamente 
sustentadas, 
sobre hábitos 
alimentares 
saudáveis. 
 

Coordenar o 
programa “Bufete 
saudável” 
 

Levantamento de produtos 
alimentares disponíveis no 
bufete dos alunos e nas 
máquinas de venda livre. 
Redacção de uma proposta, 
devidamente fundamentada, 
sobre produtos alimentares a 
excluir e incluir no bar dos 
alunos e nas máquinas de 
venda livre, a apresentar ao 
Presidente do Conselho 
Executivo.  
Trabalho de grupo. 
 
 

Sala equipada 
com 
computadores 
(Documentos 3a 
e 3b) 

Alunos da 
turma A do 7º 
ano de 
escolaridade e 
professora 
coordenadora 
do plano. 
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PLANO DE INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR (CONTINUAÇÃO) 
 

CONTEÚDOS 

CONCEPTUAIS 

CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTAIS 

CONTEÚDOS 

ATITUDINAIS 

PROPOSTAS DE 

TRABALHO 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

MATERIAIS 
INTERVENIENTES 

Recolher, 
interpretar e 
organizar dados 
relativos à 
alimentação 
saudável.  
 
Conhecer factos, 
hipóteses, 
princípios, 
teorias, 
terminologias e 
convenções 
científicas sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
Compreender 
conceitos de 
alimentação 
saudável. 
 
 
Explicar e 
interpretar 
informação 
sobre 
alimentação 
saudável. 

Obter e 
interpretar dados 
sobre hábitos 
alimentares 
 
Sistematização 
de aspectos que 
caracterizam a 
alimentação da 
população e 
comunidade e 
permitam 
compará-los com 
a aconselhada 
pela comunidade 
científica. 
 
Conhecer e 
aplicar técnicas 
de trabalho de 
pesquisa. 
 
Planificar, 
executar e avaliar 
desenhos 
investigativos. 
 
Integração de 
conhecimentos 
sobre 
alimentação 
saudável. 

Reflexão crítica 
sobre alguns 
comportamentos 
humanos 
relativos à 
alimentação. 
 
 
 
Desenvolvimento 
de atitudes 
críticas 
conducentes a 
tomadas de 
decisão 
fundamentadas 
sobre hábitos 
alimentares 
saudáveis. 
 
 
 
Desenvolvimento 
de atitudes, 
cientificamente 
sustentadas, 
sobre 
alimentação 
saudável. 
 

Moderar e apoiar 
o trabalho de 
grupo dos 
alunos. 
 

Recolher 
provérbios/concepções 
relacionados com a 
alimentação e hábitos 
alimentares na população 
escolar e na comunidade 
envolvente. 
Análise crítica daqueles 
provérbios/concepções sobre 
alimentação e hábitos 
alimentares com base na 
formação e documentação 
teórica recolhida nos momentos 
anteriores. 
Publicar um artigo com as 
respostas.  
 

Sala equipada 
com 
computadores. 
(Documento 4) 
 

Parte da 
população da 
área de 
residência dos 
alunos 
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PLANO DE INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR (CONTINUAÇÃO) 
 

CONTEÚDOS 

CONCEPTUAIS 

CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTAIS 

CONTEÚDOS 

ATITUDINAIS 

PROPOSTAS DE 

TRABALHO 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

MATERIAIS 
INTERVENIENTES 

Avaliar o papel 
da alimentação 
saudável na 
promoção da 
saúde. 
 
 
 
 
 
Compreender 
conceitos de 
alimentação 
saudável. 
 
 
 
 
Explicar e 
interpretar 
informação 
sobre 
alimentação 
saudável. 
 

Integração de 
conhecimentos 
sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
Construção e 
interpretação de 
dados relativos a 
uma alimentação 
saudável. 
 
 
Análise de 
evidências que 
permitam inferir 
acerca dos 
hábitos 
alimentares. 
 
 
Problematização 
e organização de 
informação sobre 
alimentação 
saudável.  
 
 

Construção de 
opiniões 
fundamentadas 
sobre diferentes 
perspectivas 
científicas e 
sociais sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
de atitudes, 
cientificamente 
sustentadas, 
sobre hábitos 
alimentares 
saudáveis. 
 

Marcar reunião 
com os alunos e 
seleccionar o 
secretário. 
Recolher e 
registar, com o 
ajuda do 
secretário, os 
hábitos 
alimentares 
errados. 
 
 
 
 
Coordenar a 
redacção de um 
contrato com os 
alunos sobre 
alimentação 
saudável e a 
verificação 
semanal das 
medidas 
adoptadas. 
 
 

Redacção de um contrato, com 
os alunos, sobre alimentação 
saudável. 
Apresentação de medidas 
sobre alimentação saudável. 
Verificação semanal, durante 
algumas semanas, do 
cumprimento das medidas 
adoptadas. 
Trabalho de grupo. 
 
 
 

Sala de aula com 
mesas dispostas 
em círculo. 
Sala equipada 
com 
computadores. 
(Documento 5A 
e 5B) 
 

Alunos da 
turma A do 7º 
ano de 
escolaridade e 
professora 
coordenadora 
do plano 
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PLANO DE INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR (CONTINUAÇÃO) 
 

CONTEÚDOS 

CONCEPTUAIS 

CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTAIS 

CONTEÚDOS 

ATITUDINAIS 

PROPOSTAS DE 

TRABALHO 

METODOLOGIA 

 

RECURSOS 

MATERIAIS 
INTERVENIENTES 

Avaliar o papel 
da alimentação 
saudável na 
promoção da 
saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
Conceber, 
executar e 
interpretar 
procedimentos 
práticos simples 

Manipular 
dispositivos de 
investigação no 
laboratório. 
 
 
 
 
 
Análise de 
procedimentos 
práticos simples 
de laboratório. 
 
 
 

Construção de 
opiniões 
fundamentadas 
sobre diferentes 
perspectivas 
científicas e 
sociais sobre 
alimentação 
saudável. 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
de atitudes, 
cientificamente 
sustentadas, 
sobre hábitos 
alimentares 
saudáveis. 
 
 

Coordenar a 
campanha das 
“Bebidas 
Saudáveis” 

Actividade Laboratorial: 
 Confeccionar e avaliar os 
diversos batidos de fruta e 
sumos naturais, para promover, 
bebidas saudáveis.  
Trabalho de grupo. 
 

Laboratório de 
Biologia 
equipado com 
material 
necessário para 
confeccionar 
batidos de fruta e 
sumos naturais e 
com 
computadores. 
(Documentos 
6A e 6B)  
 

Alunos da 
turma A do 7º 
ano de 
escolaridade e 
professora 
coordenadora 
do plano 
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O Documento 1 que te vai ser fornecido, depois de preenchido, será um elemento de trabalho a utilizar nas sessões seguintes.  
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Aluno _____________________________________________ Nº _____ Turma  ____  
 
Dados sobre a tua alimentação durante o dia de ontem… 
 
Descreve a tua alimentação durante o dia de ontem preenchendo as informações solicitadas nas tabelas seguintes. 
 
  

Indica o que comeste 
 

Refere o que 
bebeste 

 
Pequeno-almoço 
 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

________________ 
________________ 

 
Refeição entre pequeno-almoço  
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

________________ 
________________ 

Sopa _________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Prato Principal 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
Almoço 
 
 
 

Sobremesa ____________________________________________________ 
______________________________________________________________  
 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

 
Refeição entre almoço e jantar 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

________________ 
________________ 
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Indica o que comeste 

 

 
Refere o que 

bebeste 
Sopa 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Prato Principal 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Jantar 
 

Sobremesa 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
 

 
Refeição depois de jantar e antes 
de deitar 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
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TÓPICOS DE PESQUISA 

 

O que é a Alimentação Saudável? 

 

Quais são os Grupos de Alimentos? 

 

Que porções ingerir de cada Grupos de Alimentos? 

 

Qual é a nova Roda dos Alimentos? Como é constituída? 

 

Comenta a representação da nova Roda dos Alimentos? 

 

Apresenta dados práticos relativos ás porções de cada Grupo de Alimentos? 

 

Qual o valor calórico de um alimento e de uma ementa? 

 

Como manter um peso Saudável? Como saber qual o seu peso Saudável? 

 

 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Cartaz sobre a Nova Roda dos Alimentos 

 

Cartaz explicativo da Nova Roda dos Alimentos 

No DOCUMENTO 2 estão alguns Tópicos de Pesquisa, Sugestões 

Bibliográficas e Recursos Web com a finalidade de recolheres informação 

que utilizarás posteriormente na elaboração de uma brochura sobre 

alimentação saudável. 
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Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição. (1999). Recomendações para a 

Educação Alimentar da População Portuguesa. 2ª Edição. Lisboa: Editorial do 

Ministério da Educação.   

 

McWhirter, A. & Clasen, L. (1997). Alimentos Bons, Alimentos Perigosos. Lisboa: 

Selecções do Reader’s Digest. 

 

Ferreira, F. & Graça, M. (1977). Tabela da Composição dos Alimentos 

Portugueses. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

 

Almeida, M. & Afonso, C. (1997). Princípios Básicos da Alimentação e Nutrição. 

Lisboa: Universidade Aberta. 

 

Mahan, L. & Escott-Stump, S. (2003). Krauss: Alimentos, Nutrição & Dietoterapia. 

10ª Edição. São Paulo: Editora Roca. 

 

 

RECURSOS WEB: 

 

http://www.spcna.pt (Sociedade Portuguesa da Nutrição e Alimentação 

Humana) 

http://www.ic.pt (Instituto do Consumidor) 

http://www.fcna.ua.pt (Faculdade de Ciências da Alimentação Humana da 

Universidade do Porto) 

http://www.ensp.unl.pt (Escola Nacional de Saúde Pública) 

http://www.deco.proteste.pt (DECO) 

http://www.insarj.pt (Centro de Estudos e Nutrição do Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge) 

http://www.iogurte.pt (Centro de Informação do Iogurte) 

 

Outros Recursos Web e Bibliografia seleccionada pelos alunos na Biblioteca da 

Escola. 
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Levantamento de Produtos Alimentares Disponíveis na Escola ao nível: 

do 

- Bufete 

e das 

- Máquinas de Venda Livre 

 

Redacção de uma proposta ao Presidente do CE visando Bufetes Saudáveis 

 

DOCUMENTO 3 – ACTIVIDADE PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 

 

 

1. Forma 3 grupos de trabalho com dois elementos em cada grupo. 

 

2. Dirige-te ao Bufete da Escola. 

 

3. Faz um levantamento dos Produtos Alimentares disponíveis no bufete e nas 

duas máquinas de venda livre e do seu respectivo preço. 

 

4. Apresenta os dados recolhidos, utilizando os meios de comunicação e 

informação adequados e disponíveis na sala de aula. 

 

5. Redige uma carta ao Presidente do Conselho Executivo, devidamente 

fundamentada, com uma proposta de produtos alimentares a incluir e excluir, com 

a finalidade de tornar o bufete um local de prática de uma Alimentação Saudável. 
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DOCUMENTO 4 
CONCEPÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO E HÁBITOS ALIMENTARES 

 

Existem muitas crenças em torno dos alimentos, alimentação e hábitos 

alimentares e nem todas são verdadeiras. 

Embora algumas acabem por ser úteis, como aquela que menciona que os 

refrigerantes se convertem em celulite. Assim é preciso que estar sempre bem 

informados sobre o efeito dos alimentos. 

Afinal, “nós somos o que comemos” (Almeida, 2002). 

Registam-se algumas concepções muito frequentes:  

Manteiga engorda mais que azeite de oliva 

Vitaminas são energéticas 

O jejum elimina impurezas e toxinas 

Só se emagrece comendo menos 

Algumas pessoas nasceram para ser gordas 

 

Outras Concepções: 

 

“FAZER JEJUM EMAGRECE” 

“NÃO COMER CARBOIDRATOS EMAGRECE” 

“BEBER LÍQUIDOS DURANTE AS REFEIÇÕES ENGORDA” 

 “COMER O DIA TODO ENGORDA” 

“BEBER ÁGUA EM JEJUM EMAGRECE” 

“COMER CARBOIDRATO À NOITE ENGORDA” 

“COMER BANANAS EVITA CÃIMBRAS” 

“POSSO COMER APENAS UMA BARRA DE CEREAIS PARA ATINGIR MINHA 

NECESSIDADE DIÁRIA DE FIBRAS” 

… 
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PROPOSTA DE TRABALHO 

 

 

1. Faz um levantamento de outras concepções sobre alimentação/dieta e hábitos 

alimentares na tua região. 

 

2. Crítica as concepções sobre alimentação e hábitos alimentares 1 a 5. 

 

3. Comenta as concepções sobre alimentação e hábitos alimentares que 

recolheste. 

 

4. Elabora um artigo de opinião com os principais comentários relativos a cada 

concepção sobre alimentação e hábitos alimentares. 
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Contrato “Hábitos Alimentares Saudáveis” 
 
 
 

No dia __ de ____ de 2005, reuniram os alunos da turma A do 7º ano e a 
professora de ciências naturais/área de projecto com a finalidade de redigir um contrato 
sobre hábitos alimentares saudáveis. 

Em primeiro lugar os alunos, com base na sua alimentação registada nos 
documentos preenchidos em sessões anteriores, alistaram hábitos alimentares pouco 
saudáveis. 

Com base nestes dados foram criadas medidas que contemplam hábitos alimentares 
saudáveis.  

Os alunos manifestaram a intenção de adoptar as medidas definidas, que 
reconhecem visar a promoção da saúde, que são as seguintes: 

 
 

1ª Tomar o Pequeno-Almoço 
2ª Comer Sopa ao Almoço e Jantar 
3ª Comer 3 a 5 peças de fruta por dia 
4ª Beber bebidas saudáveis 
(água, leite, chás sem cafeína, sumos de fruta naturais, batidos de fruta) 
5ª Comer doces (chocolates, bolos, compotas, rebuçados, etc.) apenas em 
ocasiões festivas 
6ª Comer 3 a 5 porções de produtos hortícolas (legumes e saladas) por dia 
7ª Beber 1,5 a 3 litros de água por dia 
8ª Aumentar o consumo de peixe 
9ª Fazer pelo menos cinco refeições diárias 
10ª Praticar exercício físico regular 
11ª Não ingerir bebidas alcoólicas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO 5A 
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Nome 
_________________________________________ 

Nº 
___ 

Assinatura 
_____________________ 

_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

___ 
___ 
___ 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

___ 
___ 

_____________________ 
_____________________ 

_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
_________________________________________ ___ _____________________ 
   
 

                  
 
 
 
 
 
A Presidente da Reunião: _________________________________________________ 

(Coordenadora do Plano de Intervenção) 
A Secretária: ___________________________________________________________ 
    (Sub-Delegada de Turma) 

 

 

 

 

          DOCUMENTO 5A 
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Contrato “Hábitos Alimentares Saudáveis” 

 
Semana ______ 
 
Assinala com um X a opção que se refere à tua realidade 
 
1ª Tomar o Pequeno-Almoço 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      

 
2ª Comer Sopa ao Almoço e Jantar 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      

 
3ª Comer 3 a 5 peças de fruta por dia  

 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      

 
4ª Beber bebidas saudáveis 
(água, leite, chás sem cafeína, sumos de 
fruta naturais, batidos de fruta) 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      

 
5ª Comer doces (chocolates, bolos, 
compotas, rebuçados, etc.) apenas em 
ocasiões festivas 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      
 
6ª Comer 3 a 5 porções de produtos 
hortícolas (legumes e saladas) por dia 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      
 
 

7ª Beber 1,5 a 3 litros de água por dia 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      
 
8ª Aumentar o consumo de peixe 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      
 
9ª Fazer pelo menos cinco refeições 
diárias 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      

 
10ª Praticar exercício físico regular 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      

 
11ª Não ingerir bebidas alcoólicas 
 Não cumpre                 
 Cumpre parcialmente   
 Cumpre totalmente      
 

 

         DOCUMENTO 5B  



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
ANEXOS 

 
 

 

 

DOCUMENTO 6A – ACTIVIDADE PRÁTICA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Leite – Mude-lhe o paladar e ele continuará a fazer bem… 

Uma das principais vantagens do leite é que pode ser aromatizado sem perder 

nenhuma das suas propriedades. 

Assim pode tirar partido do seu poder refrescante com um batido de fruta natural, 

feito no momento. 

 

 

ASSUNTO: Batidos de fruta natural 

 

MATERIAL: 

Frutas diversas (morango, banana, manga, etc.) 

Flocos de aveia, centeio e cevada 

Leite 

Canela 

Liquidificador ou Varinha mágica 

Copos descartáveis 

Guardanapos 

 

PROCEDIMENTO: 

1- Colocar todos os ingredientes seleccionados no liquidificador (recorda que 

a banana e a maçã é um fruto compatível com todos os outros). 

2- Experimentar os batidos resultantes da criatividade dos alunos. 

3- Atribuir nome a cada um dos batidos inventados. 

4- Avaliar os batidos criados numa escala de 1 a 5. 

5- Registar o nome, os ingredientes e a avaliação de cada batido na tabela 

seguinte. 
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Batidos 

Alunos 

     Outros 

Nº 1       

Nº 2       

Nº 3       

Nº 4       

Nº 5       

Nº 6       

Nº 7       

Nº 8       

Nº 9       

Nº 10       

Nº 11       

Nº 12       

Nº 13       

Nº 14       

Nº 15       

Nº 16       

Nº 17       

Nº 18       

Nº 19       

Nº 20       
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DOCUMENTO 6B – RELATÓRIO DA ACTIVIDADE PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: ____________________________________ 

Nº ____ TURMA ____ 

ANO LECTIVO: ____/____ 

 

 

 

 

 

DATA: ___/___/_____ 
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OBJECTIVOS: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

MATERIAL: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

PROCEDIMENTO: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

REGISTO DOS RESULTADOS: 

 

BATIDOS INGREDIENTES PONTUAÇÃO CONCLUSÕES 

 

1 – 

 

 

 

  

 

2 -  

 

 

 

  

 

3 - 

 

 

 

  

 

4 - 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

CONCLUSÃO: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Impacte de um Plano de Intervenção Curricular no âmbito de Educação Alimentar 
ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS PROFISSIONAIS EM 

CINCO CATEGORIAS DO GENERAL REGISTER OFFICE 
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CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS PROFISSIONAIS EM CINCO 

CATEGORIAS DO GENERAL REGISTER OFFICE 

 

 

TABELA adaptada de outros estudos nomeadamente Marques et al., 1995; Silva et 

al., 1995; Bruno, 1996; Alves & Almeida, 2002

GRUPO 1 

PROFISSÕES SUPERIORES 

Profissões liberais (dentistas e arquitectos), dirigentes administrativos, patentes 

superiores das forças armadas, empresários, proprietários, professores. 

 

GRUPO 2 

 PROFISSÕES INTERMÉDIAS 

Chefes de secção, gerentes, peritos, técnicos, comerciantes, funcionários 

responsáveis. 

 

GRUPO 3 

PROFISSÕES ESPECIALIZADAS (NÃO MANUAIS E MANUAIS) 

Profissões auxiliares qualificadas ou especializadas: polícias e secretárias (não 

manuais), estilistas, modistas e torneiro mecânico (manuais) 

 

GRUPO 4 

PROFISSÕES PARCIALMENTE ESPECIALIZADAS 

Operários semi-qualificados (motoristas, cozinheiros, subalternos das forças 

armadas e da segurança, artesãos, empregados de mesa, carteiros) 

 

GRUPO 5 

PROFISSÕES NÃO ESPECIALIZADAS  

Operários braçais e outros trabalhadores não especializados, rurais, 

empregadas domésticas e serventes. 
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ANEXO 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS REFEIÇÕES 
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CLASSIFICAÇÃO DAS REFEIÇÕES 
 

 
      REFEIÇÕES 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

PEQUENO-ALMOÇO 

 

MERENDAS E CEIAS 

 

ALMOÇO E JANTAR 

DESEJÁVEL - Leite ou 

equivalente. 

- Pão ou 

equivalente. 

- Carne ou 

equivalente. 

- Fruta ou sumo. 

- Leite ou 

equivalente. 

- Pão ou 

equivalente. 

- Fruta ou sumo. 

- Sopa 

- Carne ou 

equivalente. 

- Acompanhamento. 

- Fruta ou vegetais. 

ACEITÁVEL - Leite ou 

equivalente. 

- Pão ou 

equivalente. 

- Fruta ou sumo. 

Dois dos itens 

anteriores 

- Sopa ou Fruta ou 

Vegetais. 

- Carne ou 

equivalente. 

- Acompanhamento. 

DEFICIENTE - Leite ou 

equivalente. 

- Pão ou 

equivalente. 

- Leite ou 

equivalente ou 

- Pão ou equivalente 

ou 

- Fruta ou sumo 

- Carne ou 

equivalente. 

- Acompanhamento 

MUITO 

DEFICIENTE 

- Apenas Leite ou 

equivalente. Ou 

- Apenas Pão ou 

equivalente. E/Ou  

- Café, Chá Ou 

- Refrigerante 

- Apenas Café Ou 

- Chá Ou 

- Refrigerante. 

- Apenas Sopa Ou 

- Fruta Ou 

- Prato incompleto 

 
TABELA adaptada de outros estudos nomeadamente Marques et al., 1995; Silva et 

al., 1995; Bruno, 1996; Alves & Almeida, 2002
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CLASSIFICAÇÃO DAS REFEIÇÕES E RESPECTIVO VALOR ATRIBUÍDO 

 
 
CLASSIFICAÇÃO VALOR 

Desejável 4 

Aceitável 3 

Deficiente 2 

Muito Deficiente 1 

 
TABELA adaptada de outros estudos nomeadamente Marques et al., 1995; Silva et 

al., 1995; Bruno, 1996; Alves & Almeida, 2002
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