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“Uma Alimentação Saudável é essencial para o crescimento e desenvolvimento normal 

de qualquer criança, e um dos fatores que mais pode influenciar no seu rendimento 

escolar.” (Oom, Paulo. 2012, 216) 
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Resumo 

 Nas últimas décadas os comportamentos alimentares das gerações mais jovens 

têm-se vindo a modificar. Nem sempre os alimentos que são apresentados às crianças e 

as suas preferências alimentares estão em sintonia com a saúde. Por conseguinte, 

verifica-se uma prevalência de excesso de peso e da obesidade infantil, que poderá 

provocar efeitos devastadores a curto, médio e longo prazo. Assim é necessário intervir 

o mais precocemente possível. Dado que a infância é o momento crucial para criar 

hábitos de vida saudáveis, devem ser criadas condições para que haja uma intervenção 

planificada de promoção de alimentação saudável e que contemple a prevenção dos 

comportamentos de risco na relação com o alimento. 

 Este estudo visa identificar os hábitos e as preferências alimentares das crianças 

do 3ºano do Ensino Básico das escolas da cidade de Beja. Após compreender o 

conhecimento destas crianças sobre o que consiste uma alimentação saudável e as suas 

preferências delineou-se um projeto de intervenção. 

Para tal, foram aplicados questionários a 79 alunos das várias escolas da cidade 

de Beja de forma a obter-se consciência do conhecimento destes alunos. A análise dos 

dados evidenciou que a maioria dos alunos necessita de informação sobre os parâmetros 

de uma alimentação correta e saudável, posto isto foi construído um plano de 

intervenção com o objetivo de consciencializar as crianças dos hábitos alimentares 

corretos que se designou de “Os desafios alimentares do Tobias”. 

 

Palavras – chave: Crianças, Alimentação saudável, Hábitos alimentares, 

Preferências alimentares, Educação Alimentar. 
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Abstract 

In recent decades the food habits of the younger generations have themselves 

been changing. Not always the foods that are offered to children and their food 

preferences are in tune with health. Therefore, there is a prevalence of overweight and 

obesity, which can cause devastating effects in the short, medium and long term. Thus, 

it’s necessary to intervene as soon as possible. Since childhood is a crucial time to 

create healthy lifestyle habits, conditions must be created so that there is a planned 

intervention to promote healthy eating and including the prevention of risk behavior in 

relation to food. 

This study aims to identify the habits and food preferences of children in the 3rd 

year of Basic Education schools in the city of Beja. After understanding the knowledge 

these children about what constitutes a healthy eating and your preferences it was 

outlined an intervention project. 

For such, questionnaires were administered to 79 students from various schools 

of the city of Beja in order to get themselves aware of the knowledge of these students. 

Data analysis showed that most students need information about the parameters of 

proper eating and healthy, after this was built an intervention plan with the aim of 

raising awareness of children about correct eating habits that was designated by “The 

food challenges of Tobias”. 

 

 

Keywords: Children, Healthy eating, Eating habits, Food preferences, Feeding 

Education. 

 



IV 

 

Agradecimentos 

A realização de todo este trabalho só foi possível devido à ajuda, ao apoio e à 

cooperação de algumas pessoas e identidades às quais aproveito para revelar o meu 

sincero agradecimento. 

 A minha orientadora, Professora Doutora Maria Cristina Faria, pelo 

contributo, incentivo e empenho que sempre demonstrou ao longo da 

preparação do estudo. 

 Aos professores e auxiliares das várias escolas da cidade de Beja, pela 

simpatia e pela colaboração. 

 Aos alunos dos vários 3ºanos sem eles, este trabalho não seria possível 

 À minha família que sempre me apoiou constante ao longo de todos estes 

anos e principalmente nesta última fase. 

 A todos os meus amigos, colegas e namorado pela força, paciência e 

confiança que sempre me transmitiram e demostraram. 

 

E a todos aqueles que, embora não mencionados, foram de uma forma ou de 

outra determinantes para a realização deste trabalho. 

 

A todos, um especial e profundo Muito Obrigado! 

 

 

 

 

 



V 

 

Índice 

Resumo ............................................................................................................................. II 

Abstract ........................................................................................................................... III 

Agradecimentos .............................................................................................................. IV 

Índice de gráficos.......................................................................................................... VIII 

Índice de quadros ............................................................................................................ IX 

Introdução ....................................................................................................................... 10 

Parte I - Enquadramento Teórico.................................................................................... 12 

1- Promoção de Bem-estar na criança ........................................................................ 12 

2- Alimentação Saudável ............................................................................................ 13 

2.1- Princípios para uma alimentação saudável...................................................... 14 

3- Roda dos alimentos ................................................................................................ 15 

4-Hábitos e preferências alimentares .......................................................................... 17 

5- Obesidade Infantil .................................................................................................. 19 

6- Indicadores de saúde na infância ............................................................................ 20 

7- Educação alimentar em meio escolar ..................................................................... 21 

Capítulo II- Estudo Empírico ......................................................................................... 23 

8. Metodologia ......................................................................................................... 23 

8.1. Delineação da problemática ............................................................................. 23 

8.2. Objetivos do Estudo ......................................................................................... 24 

8.3. Participantes ..................................................................................................... 24 



VI 

 

8.4. Instrumentos ..................................................................................................... 25 

8.5. Tratamento dos dados ...................................................................................... 26 

8.6. Procedimentos .................................................................................................. 26 

9. Apresentação e análise dos resultados ................................................................. 28 

9.1. Caracterização dos participantes ...................................................................... 28 

9.2. Indicadores de saúde na Infância: Índice de Massa corporal e Percentil ......... 30 

9.3. Hábitos alimentares .......................................................................................... 32 

9.4. Preferências Alimentares ................................................................................. 44 

9.5. Alimentação Saudável ..................................................................................... 46 

10. Discussão dos resultados ................................................................................. 48 

Capítulo III – Proposta de um Projeto de Intervenção ................................................... 50 

11. Fundamentação do projeto de intervenção ...................................................... 50 

11.1. Designação do Projeto .................................................................................. 50 

11.2. Publico Alvo ................................................................................................. 50 

11.3. Agentes de intervenção ................................................................................ 51 

12. Objetivos do plano de intervenção ................................................................... 51 

13. Planificação da intervenção ............................................................................. 52 

1º Sessão (45 minutos) – “Vamos convidar o Tobias” ........................................... 52 

2º Sessão (90 minutos) – “Caça às regras” ............................................................. 52 

3º Sessão (60 minutos) – “Conversa divertida” ...................................................... 53 

4º Sessão (45 minutos) – “Brincando com os alimentos” ...................................... 53 



VII 

 

5º Sessão (3horas) – “Vamos almoçar com o Tobias” ........................................... 54 

6º Sessão (90 minutos) – “O lanche saudável” ....................................................... 54 

7º Sessão (60 minutos) – “O livro saudável” ......................................................... 55 

8º Sessão (60 minutos) – “O livro saudável” ......................................................... 55 

9º Sessão (90 minutos) – “ Divulgação do livro saudável” .................................... 55 

14. Avaliação do projeto ........................................................................................ 56 

15. Cronograma ..................................................................................................... 57 

Conclusão e Implicações de Estudo ............................................................................... 58 

Referências Bibliográficas .............................................................................................. 60 

Referências Webgráficas ................................................................................................ 61 

Apêndices ....................................................................................................................... 63 

Apêndice I................................................................................................................... 64 

Apêndice II ................................................................................................................. 68 

Apêndice III ................................................................................................................ 76 

Apêndice IV ................................................................................................................ 80 

Anexos ............................................................................................................................ 82 

Anexo I ....................................................................................................................... 83 

 

 

 

 



VIII 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1: Sexo das crianças .......................................................................................... 28 

Gráfico 2: Índice de Massa Corporal .............................................................................. 30 

Gráfico 3: Percentil ......................................................................................................... 31 

Gráfico 4: Percentil por género ...................................................................................... 31 

Gráfico 5: Refeições diárias que cada aluno consome ................................................... 32 

Gráfico 6: Número de refeições diárias que cada aluno consome .................................. 32 

Gráfico 7: Pequeno-almoço ............................................................................................ 33 

Gráfico 8: Lanche da manhã ........................................................................................... 34 

Gráfico 9: Almoço .......................................................................................................... 35 

Gráfico 10: Lanche da tarde ........................................................................................... 38 

Gráfico 11: Jantar ........................................................................................................... 39 

Gráfico 12: Ceia.............................................................................................................. 42 

Gráfico 13: Prato preferido ............................................................................................. 44 

Gráfico 14: Sobremesa preferida .................................................................................... 44 

Gráfico 15: Bebida preferida .......................................................................................... 45 

Gráfico 16: Um dia de alimentação saudável ................................................................. 46 

Gráfico 17: Roda dos Alimentos .................................................................................... 46 

Gráfico 18: Aplicação da roda dos alimentos na alimentação diária ............................. 47 

 

 



IX 

 

Índice de Quadros 

Quadro 1: Classificação das curvas de percentil ............................................................ 21 

Quadro 2: Conteúdos do 1º Ciclo do Ensino Básico: Bloco “À Descoberta de si mesmo”

 ........................................................................................................................................ 22 

Quadro 3:Número de alunos por escola ......................................................................... 25 

Quadro 4: Número de alunos por idades ........................................................................ 28 

Quadro 5: Altura dos alunos ........................................................................................... 29 

Quadro 6: Peso dos alunos ............................................................................................. 29 

Quadro 7: Refeições de pequeno-almoço ....................................................................... 33 

Quadro 8: Refeições de lanche da manhã ....................................................................... 34 

Quadro 9: Refeições de almoço ...................................................................................... 36 

Quadro 10: Refeições do lanche da tarde ....................................................................... 38 

Quadro 11: Refeição do jantar ........................................................................................ 40 

Quadro 12: Refeição da ceia ........................................................................................... 43 

Quadro 13: Emenda preferida......................................................................................... 45 

Quadro 14: Cronograma ................................................................................................. 57 

 

 

 

 

 



 

 10  

 

Introdução 

Segundo a OMS, a saúde é o «estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade.” Para 

aquele bem-estar físico, mental e social contribuem vários fatores tais como: o sistema 

de assistência medica, a biologia humana, os fatores meio-ambientais e o estilo de vida, 

sendo este último fator, nos países desenvolvidos, o mais decisivo no nível da saúde das 

populações (Sanmarti, 1988). 

Sendo que nos países desenvolvidos os estilos de vida requerem muitas vezes 

sobre comportamentos inadequados, dos quais encontra-se uma alimentação 

desequilibrada com uma ingestão em excesso de gorduras e doces, e um carência de 

fibras e vitaminas. 

Logo uma das grandes preocupações da sociedade no século XXI é conhecer os 

hábitos e os comportamentos alimentares das populações sobretudo das crianças, uma 

vez que existe cada vez mais crianças obesas nas nossas escolas. Cabe não só mas 

também aos profissionais de educação intervir para a promoção de uma vida saudável, 

pois é precisamente na infância que se criam hábitos alimentares, que ficam muitas 

vezes estabelecidos ao longo de toda a vida. 

Então surgem questões relativas a estes assuntos como; Quais os hábitos 

alimentares das crianças? Quais as suas preferências alimentares? Será que conhecem as 

regras para uma alimentação correta? E o que sabem sobre a roda dos alimentos? O 

presente estudo de carácter exploratório tem como objetivo primordial conhecer os 

hábitos e as preferências alimentares das crianças que frequentam o 3º ano do 1º ciclo 

do Ensino Básico. 

A investigação encontra-se organizada em três partes centrais. Na primeira parte 

surge uma pesquisa bibliográfica, referenciando a promoção para o bem-estar da 

criança; a alimentação saudável; os hábitos e as preferências alimentares; a obesidade 

infantil; os indicadores de bem-estar da criança e por fim é referenciado também a 

educação alimentar em meio escolar. Numa segunda parte, surge a delineação do que é 
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o estudo empírico, onde é delineada a problemática assim como os objetivos, o modelo 

de investigação, a amostra, os instrumentos de recolha de dados e o seu tratamento. 

Posteriormente apresenta-se os resultados da investigação e procede-se à análise dos 

mesmos. Por fim é apresentada uma proposta de intervenção para a consciencialização 

de promoção de uma consciência alimentar saudável em crianças de 1º Ciclo - “Os 

desafios alimentares do Tobias”. 
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Parte I - Enquadramento Teórico 

 

1- Promoção de Bem-estar na criança 

A promoção de bem-estar na criança remete-nos para a promoção e educação para a 

saúde. A promoção de saúde tem como objetivo primordial a aquisição de novos 

conhecimentos e posteriormente comportamentos adequados que podem melhorar a 

saúde e prevenir várias doenças (Bennett & Murphy 1999). 

Nas últimas décadas os serviços de saúde e de educação têm vindo a dar ênfase a 

promoção e educação para a saúde, tentado que cada vez mais se adote estilos de vidas 

saudáveis em idades mais precoces, no sentido de melhorar a qualidade de vida. Neste 

sentido o trabalho de promoção de saúde a nível das escolas e torna-se importantíssimo 

como facilitador de aprendizagens de competências e comportamentos orientadores de 

um estilo de vida saudável. 

“ Uma alimentação saudável é essencial para o crescimento e desenvolvimento 

normal de qualquer criança, e um dos fatores que mais pode influenciar o seu 

rendimento escolar. É por isso fundamental que pais e educadores saibam em que 

consiste uma alimentação equilibrada e completa. A criança toma apenas uma parte 

das suas refeições na escola, pelo que, para que a sua alimentação seja adequada, terá 

de existir um esforço conjunto desta e dos pais.” (in O plano de saúde das crianças 

2012, 181) 

Em 2006 o Programa Nacional de Saúde Escolar foi lançando num despacho 

publicado no Diário da Republica pela Direcção-Geral da Saúde e a Divisão de Saúde 

Escolar que remete para as seguintes finalidades do programa:   

 Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa;  

 Apoiar a inclusão escolar de crianças com Necessidades de Saúde e Educativas 

Especiais;  

 Promover um ambiente escolar seguro e saudável;  
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  Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis;  

 Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da 

saúde. 

Com este programa a Direcção-Geral da Saúde e a Divisão de Saúde Escolar tem 

como estratégia registar uma melhoria da saúde das crianças e dos jovens e de toda a 

comunidade educativa, assim sendo os docentes e as equipas de saúde assumem um 

papel ativo e uma atitude permanente de promotores de saúde. 

 

2- Alimentação Saudável 

A alimentação tem sido ao longo dos tempos, uma das maiores preocupações dos 

seres humanos. Pois para além das necessidades fundamentais do ser humano, a 

alimentação é um dos fatores que mais afeta a saúde. É do conhecimento de todos que 

para vivermos com saúde necessitamos de ingerir alimentos de diferentes tipos em 

quantidades equilibradas. Os alimentos que ingerimos têm como principal objetivo 

fornecer substâncias ao organismo para que este se mantenha vivo. “Ter hábitos 

alimentares saudáveis não significa fazer uma alimentação restritiva ou monótona. Pelo 

contrário, um dos pilares fundamentais para uma alimentação saudável é a variedade. 

Quanto mais variada for a sua seleção alimentar, melhor! Diferentes alimentos 

contribuem com diferentes nutrientes o que potencialmente enriquece o dia alimentar de 

cada pessoa.” (Candeias, V., Nunes, E., Morais, C., Cabral, M. & Silva, P. 2005, 4) 

Segundo a Direção Geral de Saúde, quando falamos em hábitos alimentares mais 

saudáveis não restringimos qualquer tipo de alimentos, nem os menos saudáveis, apenas 

limitamos as quantidades, é importante que o consumo desses alimentos seja uma 

exceção e não uma norma do seu dia-a-dia alimentar. Uma alimentação Saudável é uma 

alimentação completa, variada e equilibrada. Completa porque devemos comer 

alimentos de todos os grupos da roda alimentar e beber muita água, equilibrada porque 

devemos ingerir maior quantidade dos grupos recomendados e menor quantidade dos 

grupos menos recomendados e variada porque devemos comer diferentes alimentos 

dentro de cada um dos grupos, variando semanalmente e nas diferentes estações do ano. 
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2.1- Princípios para uma alimentação saudável 

Segundo a Direção Geral da Saúde existem algumas regras cruciais para realizar 

uma alimentação saudável, estes princípios devem ser seguidas diariamente: 

 Alimentação completa, equilibrada e variada, baseada na roda dos alimentos; 

 Iniciar o dia com um pequeno-almoço completo e variado; 

 Beber água em abundância: 

 Evitar estar mais de 3h30minutos sem comer, fazendo pequenos lanches 

entre as principais refeições. 

 Consumir fruta fresca; 

 Evitar comer alimentos fritos optando por alimentos cozidos, grelhados ou 

estufados. 

 Limitar o consumo de gorduras, preferindo sempre o azeite ou outros molhos 

para temperar os alimentos. 

 Evite os molhos muito gordurosos, especialmente os de preparação industrial 

(ex.: maionese, mostarda, molhos com adição de natas); 

 Consumir de preferência peixe e carnes brancas; 

 Ingerir sempre salada e outros hortícolas no prato a acompanhar quer o 

almoço, quer o jantar; 

 Utilizar a fruta como sobremesa de excelência; 

 Evitar o consumo de alimentos com muito açúcar (ex. produtos de pastelaria, 

gelados, chocolates, gomas, rebuçados, caramelos, sobremesas açucaradas, 

etc.) consumindo esporadicamente, apenas em dias de festa: 

 Preferir beber água em vez de refrigerantes e sumos de frutos artificiais, pois 

estas bebidas são ricas em açúcar. 

 Evitar o consumo de sal, quer na confeção da comida quer na ingestão de 

alimentos salgados. 
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3- Roda dos alimentos 

Segundo o Ministério da Saúde a roda dos alimentos é um círculo que se divide 

em segmentos de diferentes tamanhos que se designam por grupos e que reúnem 

alimentos com propriedades nutricionais semelhantes. 

 

Figura 1 – Roda dos Alimentos  

 

Desta forma a roda dos alimentos é uma representação gráfica que tem como 

objetivo orientar as escolhas alimentares diárias de modo a que cada um pratique 

uma alimentação equilibrada comendo porções de todos os grupos de alimentos. No 

entanto é de salientar que o número de porções recomendadas varia consoante a 

necessidade energética de cada um. 
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A roda dos alimentos foi criada em 1977 no âmbito da Campanha de Educação 

Alimentar “ Saber Comer é Saber Viver”, de forma a ajudar cada um a escolher 

adequadamente os alimentos que devem fazer parte da alimentação diária. 

Esta apresentava-se dividida em cinco grupos, sendo eles: I- Leite e derivados; 

II- Carnes, peixe e ovos; III – óleos e gorduras; IV – Cereais e leguminosas e V- 

Hortaliças, legumes e frutos. Cada grupo de alimentos tinha um tamanho diferente 

de modo a indicar a porção com que cada grupo devia contribuir para a alimentação 

diária. 

Segundo a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, com o avanço do 

conhecimento científico e com a alteração dos hábitos alimentares das famílias 

portuguesas surgiu a necessidade de reestruturar a roda dos alimentos subdividindo 

alguns dos grupos e acrescentando a água. 

Hoje em dia a nova roda dos alimentos está dividida em sete grupos de 

alimentos (como podemos verificar na figura 1), representados em diferentes 

porções. Cada grupo deve estar presente na alimentação diária de cada ser humano 

pois representa funções e características nutricionais específicas. A percentagem que 

cada grupo deve ter na alimentação diária de um indivíduo é a seguinte: 

- Cereais e derivados, tubérculos - 28% 

- Hortícolas - 23% 

- Fruta20% 

- Lacticínios18% 

- Carne, pescado e ovo - 5% 

- Leguminosas - 4% 

- Gorduras e óleos - 2% 
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A água encontra-se no centro da atual roda dos alimentos, devido à sua importância 

e ao facto de estar representada em todos os grupos, pois faz parte da constituição da 

maioria dos alimentos. Esta é essencial para a vida sendo de extrema importância que se 

beba em abundância diariamente, variando entre 1.5 e 3 litros. 

Neste seguimento a Direção Geral de Saúde colocou no seu site informação sobre a 

roda dos alimentos destacando como principais objetivos os seguintes: 

- Completa – comer alimentos de cada grupo e beber água diariamente; 

- Equilibrada – comer maior quantidade de alimentos pertencentes aos grupos de 

maior dimensão e menor quantidade dos que se encontram nos grupos de menor 

dimensão, de forma a ingerir o número de porções recomendado; 

- Variada – comer alimentos diferentes dentro de cada grupo variando diariamente, 

semanalmente e nas diferentes épocas do ano. 

 

4-Hábitos e preferências alimentares 

O ato de comer, para além de satisfazer as necessidades inerentes ao bom 

funcionamento do organismo, é também uma fonte de prazer, de socialização e de 

transmissão de cultura. Todavia é necessário saber comer, isto é, escolher os alimentos e 

ingeri-los em quantidades adequadas consoante as necessidades diárias ao longo das 

diferentes fases da vida. 

Nos últimos anos tem-se registado um aumento da obesidade infantil, 

nomeadamente em crianças que frequentam o 1º ciclo do Ensino Básico verificando-se 

que o comportamento alimentar tem vindo a mudar sendo nestes últimos anos 

predominante o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar. 

Segundo Batista, M., Paulino, P. & Cacheiros, M., 2007 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) declarou que em todo o mundo um bilião de pessoas tem excesso de 

peso. Em Portugal este problema atinge 31,56% das crianças com idades compreendidas 
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entre os 7 e os 9 anos de idade. A Comissão Europeia lançou uma campanha para 

combater o excesso de peso e a obesidade infantil em Março de 2005 e evidenciou o 

facto de Portugal encontrar-se entre os países com maior número de crianças com 

excesso de peso. 

Como é referido por Viana, V., Santos, P., & Guimarães, M., (2008) o 

comportamento que implica a seleção e a deglutição de alimentos preferidos é 

apreendido e progride desde os primeiros dias influenciados pela maturação e aspetos 

constitucionais, pelos agentes de socialização, por fatores afetivos e da interação mãe – 

criança – família. Também a publicidade divulgada nos mass media e a satisfação ou 

não com o corpo mostram-se fatores poderosos e determinantes dos hábitos alimentares 

dos jovens. 

Como foi acima mencionado os mass media têm uma grande influência no 

comportamento alimentar das crianças, no entanto há que salientar dentro dos mass 

media o impacto e o poder que a televisão tem sobre as crianças. Atualmente as crianças 

passam cada vez mais horas de frente à televisão tendo em conta que existe uma grande 

percentagem de anúncios que estimulam o consumo de alimentos pouco saudáveis pelos 

quais as crianças deixam-se influenciar.  

A DECO apresentou um estudo em 2005 onde revelou que os produtos ricos em 

açúcar, sal e gordura eram os mais anunciados durante a programação infantil, 

estimulando para o consumo de alimentos pouco saudáveis, e são inexistentes os 

anúncios que promovam o consumo de alimentos saudáveis, tais como a fruta os 

vegetais e o peixe. 

Segundo um estudo da FOOD TODAY (2012) desde cedo possui-se preferências 

inatas determinadas pela qualidade do gosto. Na maioria tendem a eleger alimentos 

mais doces e a rejeitar os alimentos mais amargos, como determinados vegetais. 

Contudo as crianças têm tendência a adotar os hábitos alimentares das pessoas 

próximas, os irmãos e os pais são os principais modelos na sua vida. Tendo em conta 

que são os pais quem exerce uma maioria influencia nas crianças desta faixa etária, é 

importante que estes transmitam comportamentos saudáveis. 
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5- Obesidade Infantil  

A obesidade é um problema de saúde pública que se encontra na ordem do dia, 

atingindo proporções preocupantes nos países ocidentais é já considerada a epidemia do 

século XXI.  

A obesidade é definida como uma doença que o excesso de gordura corporal se 

acumula afetando a saúde pelo aumento de número de células adiposas no corpo. 

Existem algumas razões para o aumento desta doença crónica como a ingestão 

desmedida de alimentos ou a falta de atividade física, devido à alteração dos hábitos das 

crianças Portuguesas, as crianças tornam-se cada vez mais sedentárias. 

Segunda a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil e de acordo com 

a Organização Mundial de Saúde mais de 22 milhões de crianças no mundo com menos 

de 5 anos têm excesso de peso e cerca de 155 milhões de crianças em idade escolar. Em 

Portugal a cada três crianças uma tem excesso de peso ou obesidade.  

Portugal de acordo com a Comissão Europeia está entre os países europeus com 

maior número de crianças afetadas sendo que 29% das crianças portuguesas entre 2 e 5 

anos têm excesso de peso e 12,5% são obesas. Na faixa etária dos 6 aos 8 anos, a 

prevalência do excesso de peso é de 32% e a da obesidade é de 13,9%. 

A obesidade é considerada uma doença crónica associada a uma serie de 

patologias que a criança pode vir a desenvolver quer na adolescência quer em idade 

adulta. Assim sendo uma criança obesa tem maior probabilidade de desenvolver 

doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo II, asma, doenças de fígado, apneia 

do sono e vários tipos de cancro (Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, 

2013). 

A Organização Mundial de Saúde estima que a obesidade atinge todas as idades 

e constitui a segunda causa de morte passível de prevenção, a seguir ao tabagismo 

(Direção – Geral da Saúde, 2004). 
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Além das patologias referidas anteriormente devido ao excesso de peso, é 

também de salientar que a saúde mental, o bem-estar e a qualidade de vida das crianças 

que sofrem de obesidade é seriamente condicionada. Noutra vertente a discriminação o 

preconceito e a exclusão de que os obesos são alvo influenciam o seu bem-estar 

psicológico e também a sua qualidade de vida. 

 

6- Indicadores de saúde na infância 

O crescimento é um fator importante como indicador de bem-estar da criança, 

desta forma é necessário avaliar o peso de crianças e jovens entre os 2 e os 20 anos de 

idade e para tal é imprescindível ter em atenção um conjunto de fatores. Não chega 

comparar o peso de um indivíduo com o peso de referência correspondente à altura.  

Segundo a Direção Geral de Saúde as curvas de crescimento foram produzidas 

pelo National Centre for Health and Statistics (CDC) para avaliar as crianças dos 

Estados Unidos entre os 2 e os 20 anos de idade. No entanto muitos países optaram pela 

utilização destas curvas internacionais pois a utilização destes instrumentos permite 

estudos científicos por organismos internacionais como a UNICEF ou a OMS. 

Para tal a Direção Geral de Saúde adotou as curvas de percentil do CDC (anexo 

I) desde 1981, estas constam no boletim individual de saúde onde está designado o 

percentil de baixo peso, excesso peso e obesidade. Assim sendo é necessário pesar e 

medir as crianças e através destas informações calcular o índice de massa corporal 

(IMC).  
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Após a realização do cálculo do IMC é necessário verificar qual a curva do 

percentil que a criança se encontra, para tal é necessário relacionar a idade da criança 

com o seu IMC. As curvas de percentil variam consoante o género da criança e estão 

divididas pelos seguintes critérios: 

 

Classificação Percentil 

Baixo Peso <5 

Peso Normal >5 e <85 

Excesso de Peso >85 e <95 

Obesidade >95 

Quadro 1: Classificação das curvas de percentil 

 

7- Educação alimentar em meio escolar  

A Educação Alimentar inclui-se na Educação para a Saúde que faz parte do 

currículo oficial dos primeiros anos de escolaridade. 

Na Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 1º ciclo, encontrámos 

no programa específico de Estudo do Meio alguns temas relacionados com a saúde e em 

particular com a alimentação. Este tema encontra-se no bloco “A descoberta de si 

mesmo” no subtópico “A saúde do seu corpo”. A Educação alimentar é abordada mais 

especificamente no 1º e 2º ano de escolaridade não sendo comtemplados conteúdos 

relacionados com a alimentação quer no 3º quer no 4º ano de escolaridade. (quadro 2). 
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Conteúdos do programa do 1ºCiclo do Ensino Básico 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

4. A Saúde do seu corpo 

- Reconhecer e aplicar 

normas de higiene do corpo 

(lavar as mãos antes de 

comer, lavar os dentes…). 

- Conhecer normas de 

higiene alimentar 

(importância de uma 

alimentação variada, lavar 

bem os alimentos que se 

consomem crus, 

desvantagens do consumo 

excessivo de doces, 

refrigerantes…). 

- Reconhecer a importância 

de posturas corretas do 

exercício físico e do repouso 

para a saúde (estar bem 

sentado, brincar ao ar livre, 

deitar cedo…). 

- Conhecer e aplicar normas 

de vigilância da sua saúde 

(idas periódicas ao medico, 

boletim individual de saúde. 

4.A Saúde do seu corpo 

- Conhecer e aplicar normas 

de: 

Higiene do corpo (hábitos de 

higiene diária);Higiene 

alimentar (identificação dos 

alimentos indispensáveis a 

uma vida saudável, 

importância da água potável, 

verificação do prazo de 

validade dos alimentos…); 

Higiene do vestuário; 

-Higiene dos espaços de uso 

coletivo (habitação, escola, 

ruas…) 

- Identificar alguns cuidados a 

ter com a visão e a audição 

(não ler às escuras, ver 

televisão a uma distância 

correta, evitar sons de 

intensidade muito elevada…). 

- Reconhecer a importância da 

vacinação para a saúde. 

4.A Saúde do seu 

corpo 

 Reconhecer a 

importância do ar 

puro e do sol para 

a saúde. 

 Identificar 

perigos do 

consumo de 

álcool, tabaco e 

outras drogas. 

Não é referido 

nenhum 

conteúdo 

relacionado com 

a alimentação. 

Quadro 2: Conteúdos do 1º Ciclo do Ensino Básico: Bloco “À Descoberta de si mesmo” 

A Educação para Promoção de Saúde em crianças de idade escolar deve ter 

como principal objetivo incutir nelas atitudes, comportamentos e hábitos corretos que 

promovam o crescimento saudável de forma a evitar qualquer tipo de doença. Assim 

sendo é necessário promover a perceção da relação entre a alimentação e a saúde, 

propagar o progresso de hábitos alimentares saudáveis e estimular a aceitação da 

necessidade de uma alimentação diversificada e saudável como fonte de saúde e bem-

estar. 
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Capítulo II- Estudo Empírico 

 

8. Metodologia  

De forma a desenvolver este projeto de investigação, foi utilizada uma 

metodologia de estudo exploratório de carácter transversal recorrendo a técnicas 

qualitativas e quantitativas. Esta escolha teve em conta o facto de este estudo precisar de 

uma metodologia deste tipo pois pretendeu-se obter um conhecimento detalhado e 

compreender a situação real. 

Este estudo teve como principal objetivo conhecer os hábitos e as preferências 

alimentares dos alunos do 3º ano do Ensino Básico, logo trata-se de um estudo 

descritivo uma vez que se centrou num objeto e se analisou detalhadamente. Além disso 

foi um estudo que visa determinar a situação das crianças da cidade de Beja com a ideia 

de apresentar uma proposta de intervenção. 

 

8.1.  Delineação da problemática 

Este estudo desenvolveu-se após a prática pedagógica, e consistiu 

fundamentalmente na recolha de dados relativamente aos hábitos e preferências 

alimentares dos alunos do 3º ano. 

Nomeou-se como principal objeto de estudo desta investigação apurar os hábitos as 

preferências e o conhecimento dos alunos no âmbito da alimentação saudável para que 

caso se confirmasse a falta de conhecimento e a adoção de hábitos alimentares 

desequilibrados prosseguir-se para o desenvolvimento de uma proposta de intervenção 

de forma a tentar combater estas lacunas. 
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8.2. Objetivos do Estudo 

Como já foi referido anteriormente, esta investigação teve como principal objetivo 

conhecer os hábitos e as preferências alimentares de crianças do 3º ano de 

escolaridade.  

O estudo centrou-se em crianças que frequentam o 3º ano do Ensino Básico, pois 

estas já adquiriram alguns conhecimentos durante os dois primeiros anos de Ensino 

Básico e caso seja necessário intervir para que adquiram novos conhecimentos na 

promoção de hábitos saudáveis, pode acontecer no ano seguinte quando frequentarem o 

4º ano do Ensino Básico. 

Com este estudo pretendeu-se concretizar os seguintes objetivos: 

 Conhecer os hábitos e as preferências alimentares das crianças do 3º ano de 

escolaridade. 

 Descobrir o grau de conhecimento relativamente aos alimentos que fazem bem e 

aos que fazem mal. 

 Conhecer o grau do conhecimento relativo à roda dos alimentos e a quantidade 

de alimentos que devem comer de cada grupo.  

 Identificar quais os alimentos que são mais consumidos nesta faixa etária. 

 

8.3. Participantes 

A amostra é constituída por 79 crianças (43 do sexo feminino e 36 do sexo 

masculino) que frequentam o 3º ano de escolaridade do Ensino Básico que frequentam 

as escolas públicas da área do baixo Alentejo, mais especificamente das várias 

instituições educativas da cidade de Beja.  
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Como podemos comprovar na tabela acima foram inquiridas crianças de 4 

turmas de três escolas públicas dos vários agrupamentos da cidade de Beja, sendo que 

duas das quatro turmas tinham um total de 24 alunos, uma tinha 16 e a outra com 15 

alunos. As crianças que integram este estudo têm idades compreendidas entre os 7 e os 

10 anos. 

 

8.4.  Instrumentos  

Para a prossecução da investigação a recolha de informação foi realizada através 

da aplicação de um questionário construído de raiz para o efeito designado de 

“Questionário às crianças do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico – Hábitos e 

preferências alimentares” (Apêndice II) este instrumentos foi construído através da 

pesquisa bibliográfica efetuada sobre a temática. Este instrumento que é aplicado a 

crianças apresenta respostas abertas e fechadas sobre as suas preferências alimentares 

O questionário foi divido em quatro partes sendo que na primeira parte foram 

recolhidos os dados antropométricos das crianças: peso e altura. As restantes três partes 

do questionário as crianças responderam de forma autónoma. 

Quadro 3:Número de alunos por escola 

Escolas Número de 

alunos 

Percentagem 

Turma 1 - Centro Escolar Santa Maria 16 21% 

Turma 2 - Centro Escolar Santa Maria 15 19% 

Turma 3 - Centro Escolar Santiago Maior 24 30% 

Turma 4 - Centro Escolar Mário Beirão 24 30% 

Total de alunos 79 100% 
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 Na segunda parte do questionário foram recolhidos dados relativamente aos 

hábitos e aos comportamentos alimentares das crianças, na penúltima parte e de forma a 

atingir mais um objetivo inquiriu-se as crianças sobre as suas preferências alimentares. 

Por fim foram feitas algumas questões com o intuito de entender o grau de 

conhecimento de cada criança sobre uma alimentação saudável. 

 

8.5.  Tratamento dos dados 

Os dados foram processados e analisados em computador, utilizando o programa 

Microsoft Excel 2010. 

De forma a cumprir os objetivos os dados foram objeto de tratamento estatístico. 

Tendo sido identificadas médias, mínimos, máximos e percentagens. 

 

8.6. Procedimentos 

Na primeira fase desta investigação executou-se um levantamento provisório de 

dados, recorrendo para isso a uma observação participante e a pesquisa bibliográfica de 

modo a caracterizar a situação ideal. 

Após a pesquisa realizada sobre a investigação no âmbito dos hábitos e 

preferências alimentares considerou-se que os instrumentos utilizados pelos autores 

consultados não abarcavam nos objetivos do estudo. Neste sentido tendo por base a 

pesquisa bibliográfica efetuada foi criado um guião (Apêndice II) de suporte à 

construção do questionário de hábitos e preferências alimentares (Apêndice I). 

O questionário efetuado foi alvo de um pré-teste tendo-se verificado que as 

crianças respondiam com facilidade às questões colocadas, pelo que, se considerou que 

estava pronto para ser aplicado. 



 

 27  

 

Processou-se aos pedidos de autorização (Apêndice III) aos respetivos 

agrupamentos e posteriormente verificou-se quais os professores disponíveis a colaborar 

no estudo. Em sintonia com as várias professoras titulares das turmas agendou-se uma 

data para a pesagem, a medição e para a realização dos questionários às crianças. 

Após a realização dos questionários às crianças analisou-se os dados obtidos nos 

no Microsoft Excel.  

Seguidamente procedeu-se ao confronto de alguns aspetos importantes do 

estudo, as conclusões dos resultados obtidos, relacionando-os sempre que possível com 

o contexto teórico, no sentido de objetivar recomendações. 

Por fim, numa última fase elaborou-se um plano de intervenção com o objetivo 

de colmatar as lacunas encontradas na análise dos dados.  
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9. Apresentação e análise dos resultados 

De seguida apresentamos os resultados da aplicação dos questionários ao nível da 

caracterização dos participantes  

 

9.1.  Caracterização dos participantes 

No questionário sociodemográfico foram recolhidas informações sobre idade, 

género, peso e altura que de seguida apresentamos. 

 

 

Gráfico 1: Sexo das crianças 

O gráfico acima exposto mostra que dos 79 alunos inquiridos 36 são do sexo 

masculino e 43 são do sexo feminino. Assim sendo no total foram mais 7 raparigas 

inquiridas do que rapazes. 

 

Idade Número de alunos Percentagem 

7 1 1% 

8 42 53% 

9 34 43% 

10 2 3% 

Total 79 100% 
Quadro 4: Número de alunos por idades 

36 
43 

30

35

40

45

Masculino Feminino

Sexo das crianças 
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A tabela acima mostra que foram inquiridas crianças com idades compreendidas 

entre os 7 e os 10 anos de idade, sendo que foi apenas 1 criança de 7 anos, 42 crianças 

de 8 anos, 43 indivíduos de 9 anos e apenas 2 de 10 anos de idade. Concluímos assim 

que a faixa etária onde o maior número de crianças que foram inquiridas se encontra é 

os 8 anos de idade com uma percentagem de 53%. 

 

Altura Número de alunos 

120 - 125 Cm 1 

126 - 130 Cm 18 

131 - 135 Cm 17 

136 - 140 Cm 29 

141 - 145 Cm 11 

146 - 150 Cm 3 

Total 79 

Quadro 5: Altura dos alunos 

Após a análise da tabela, conclui-se que 29 dos alunos inquiridos encontram-se 

com uma altura entre 136 centímetros e 140 centímetros. Sendo que apenas 1 aluno 

mede entre 120 a 125 cm e apenas 3 alunos medem entre 146cm a 150 cm. A maioria 

dos alunos encontra-se entre 126 e 145 centímetros. 

 

 

 

 

 

Peso Número de alunos 

20 - 25 Kg 9 

25,1 - 30 Kg 24 

30,1 - 35 Kg 18 

35,1 - 40 Kg 17 

40,1 - 45 Kg 8 

45,1 - 50 Kg 1 

50,1 -55 Kg 2 

Total 79 

Quadro 6: Peso dos alunos 
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Verifica-se na tabela acima, que a maioria dos alunos inquiridos pesa entre 25 e 

40 quilogramas, sendo que 9 alunos pesam entre 20 a 25 quilos e apenas 3 alunos pesam 

acima de 45 quilos. 

 

9.2. Indicadores de saúde na Infância: Índice de Massa 

corporal e Percentil 

 

 

Gráfico 2: Índice de Massa Corporal 

 Verificamos no gráfico acima que a maioria dos alunos encontra-se com o IMC 

entre 16.1 e 20, sendo que 24,05% está entre 12.1 e 16 e 22,78% entre 20.1 e 26. 
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Gráfico 3: Percentil 

 O gráfico acima mostra-nos que nenhuma das 79 crianças inquiridas tem baixo 

peso, é de salientar que a maioria das crianças, 65,82% se encontra com peso normal. 

No entanto 18,99 % tem excesso de peso e 15,19% já se encontra com obesidade.  

 

 

Gráfico 4: Percentil por género 

 Verificamos no gráfico acima que das 43 meninas inquiridas 7 têm excesso de 

peso e 6 já se encontram com obesas, sendo que dos 36 meninos inquiridos 8 têm 

excesso de peso e 6 também já se encontram com obesidade. 
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9.3. Hábitos alimentares  

 

Gráfico 5: Refeições diárias que cada aluno consome 

Como podemos verificar no gráfico acima, todas as crianças inquiridas tomam o 

pequeno-almoço, o almoço, lancham à tarde e jantam. É de salientar que apenas duas 

crianças dizem que não lancham a meio da manhã e que a maioria, 52 crianças, ceiam. 

 

 

Gráfico 6: Número de refeições diárias que cada aluno consome 

Após a análise do gráfico conclui-se que apenas uma criança faz 4 refeições por 

dia, vinte e seis das crianças inquiridas realiza 5 refeições diárias sendo que a maioria, 

52 crianças costumam fazer 6 refeições por dia. 
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Gráfico 7: Pequeno-almoço 

Através do gráfico acima podemos concluir que todas as crianças inquiridas 

tomam o pequeno-almoço. 

 

Alimentos  

Número de alunos 
Alimentos  

Número de alunos 

Sim Não Sim  Não  

Cereais 42 37 Leite branco 35 44 

Pão com manteiga 31 48 Iogurte 13 66 

Pão com fiambre ou 

queijo 
10 69 Leite com chocolate 24 55 

Bolo 6 73 Sumo 7 72 

Bolachas 8 71 Fruta 12 67 

Outra – Qual ?  Leite com café 11 68 

Quadro 7: Refeições de pequeno-almoço 

Podemos observar na tabela acima que a maioria dos alunos come cereais ao 

pequeno-almoço e bebe leite branco, no entanto há que salientar que apenas 12 crianças 

comem fruta e 6 crianças comem bolo ao pequeno-almoço.  É de realçar também que 11 

crianças bebem leite com café. 

79 

0 0
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40
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80
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Sim Não

Pequeno - almoço 

Pequeno - almoço
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Gráfico 8: Lanche da manhã 

 Verificamos que 77 dos alunos inquiridos comem a meio da manha sendo que 

apenas 2 alunos não lancham a meio da manhã. 

 

Alimentos 

Número de alunos 
Alimentos 

Número de alunos 

Sim Não Sim Não 

Bolicau 7 72 
Pacote de Leite 

branco 
21 58 

Pão com manteiga 26 53 Iogurte 15 64 

Pão com fiambre ou 
queijo  

26 53 
Pacote de Leite com 

chocolate 
13 66 

Bolo 9 70 Sumo 14 65 

Bolachas  25 54 Fruta 8 71 

Doces (pudim, leite 
creme, mousse com 

chocolate, ..) 

0 79 Leite Escolar 12 67 

Outra - 6 73 

Quadro 8: Refeições de lanche da manhã 
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 No quadro acima verificamos que a maioria dos alunos come pão com manteiga, 

fiambre ou queijo no lanche a meio da manhã, no entanto uma grande parte dos alunos 

inquiridos também come bolachas. Salienta-se ainda o facto de 21 alunos beberem leite 

branco, 15 iogurte, 13 leite com escolar, 14 sumo e 12 alunos leite escolar. Apenas 8 

alunos afirmam comer fruta no lanche da manhã e 7 alunos comem Bolicau. 

 

 

Gráfico 9: Almoço 

Dos alunos inquiridos 42 afirmam almoçar na cantina da escola, sendo que 22 

vão almoçar a casa, 4 almoçam noutra cantina e 10 alunos salientaram almoçar noutros 

locais, tais como a casa dos avós ou o A.T.L. 
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 Nunca 

De longe em 
longe 

(1 a 3 vezes por 
mês) 

Às vezes 
(1 a 3 vezes por 

semana) 

Frequentemente 
(3 a 5vezes por 

semana) 

Sempre 
(Todos os dias) 

 
Não 

responderam 

Sopa 
6 12 10 10 48 3 

Arroz 
2 10 44 15 3 5 

Massa 2 11 49 12 2 3 

Batatas 
9 20 32 9 5 4 

Batatas Fritas 15 29 26 5 3 1 

Peixe  
4 12 39 17 3 4 

Carne 
0 5 33 25 14 2 

Leguminosas 15 17 27 6 12 2 

Verduras 
20 9 20 12 16 2 

Salada 
13 7 19 7 32 1 

Salsicha 8 24 29 10 5 3 

Enlatados (atum, 
sardinhas) 19 16 33 4 5 2 

Hambúrgueres 19 31 19 6 2 2 

Pizza 
18 27 26 6 1 1 

Ovos 
10 19 41 5 2 2 

Pão 4 6 14 11 43 1 

Água 
5 0 4 2 66 2 

Coca-cola 36 14 16 5 6 2 

Sumos 
16 13 23 12 14 1 

Fruta 
4 2 10 7 55 1 

Gelatina 12 19 34 8 4 2 

Doces (pudim, 
leite creme, 
serradura,..) 27 21 21 5 1 4 

Outra. Qual? 
___________ 1 4 6 1 1  

Quadro 9: Refeições de almoço 
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Na tabela apuramos que a maioria das crianças come sopa todos os dias à hora 

de almoço, no entanto existe 6 crianças que afirmam nunca comer sopa. Em relação aos 

hidratos de carbono a maioria das crianças afirmam variar comendo 1 a 3 vezes por 

semana cada um deles, isto é, 44 crianças afirmam comer arroz 49 dizem comer massa, 

32 comer batatas e 26 ingerir batatas fritas 1 a 3 vezes por semana. 

Não existe criança nenhuma que passe uma semana sem comer carne, sendo que 

o maior número de crianças come 1 a 3 vezes por semana sendo que 25 refere comer 3 a 

4 vezes por semana e apenas 14 refere comer todos os dias. É de salientar o facto de 4 

crianças afirmarem nunca comer peixe ao almoço, contudo 33 crianças comem 1 a 3 

vezes por semana e 25 dizem comer de 3 a 5 vezes por semana.  

Há 15 crianças que afirmam nunca comer leguminosas, 20 declaram que jamais 

comem verduras e 13 que não comem salada. No entanto há 12 crianças que comem 

leguminosas, 16 que comem verduras e 32 que comem salada todos os dias.  

Verifica-se também que 27 alunos falam que apenas comem pizza de longe-em-

longe, 26 comem às vezes e 18 afirmam nunca comerem. A maioria dos alunos 

inquiridos declara comer pão todos os dias. 

É de salientar o facto de 5 crianças afirmarem nunca beberem água no entanto 

66 crianças afirmam beber água todos os dias ao almoço. Existe 6 crianças que bebe 

coca-cola e 14 que bebem sumo todos os dias, todavia 36 crianças não bebem coca-cola 

e 16 não bebem sumo, sendo que as restantes crianças se dividem entre o de longe-em-

longe, o às vezes e o frequentemente. 

Salienta-se ainda o facto de 4 crianças nunca comerem fruta, 2 comerem apenas 

de longe-em-longe sendo que a maioria, 55 crianças come fruta todos os dias. Há 4 

alunos que comem gelatina todos os dias ao almoço enquanto 12 nunca comem, 19 

comem de longe-em-longe, 34 comem às vezes e 8 comem frequentemente. 

Apenas 1 aluno inquirido declara comer sobremesa todos os dias, sendo que 27 

nunca come e 21 come de longe-em-longe. 

Por fim alguns alunos referiram comer outras coisas tais como lasanha.  
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Gráfico 10: Lanche da tarde 

Podemos afirmar após a análise do gráfico acima que a maioria dos alunos faz a 

refeição do meio da tarde na escola. Sendo que 18 alunos lancham em casa e 15 alunos 

referiram lanchar noutro local. 

 

Alimentos 

Número de alunos 
Alimentos 

Número de alunos 

Sim Não Sim Não 

Bolicau 5 74 Pacote de Leite branco 21 58 

Pão com manteiga 34 45 Iogurte 14 65 

Pão com fiambre ou queijo  20 59 
Pacote de Leite com 

chocolate  
18 61 

Bolo 14 65 Sumo 19 60 

Bolachas  27 52 Fruta 15 64 

Doces (pudim, leite creme, 

mousse com chocolate, ..) 
2 77 Leite Escolar 13 66 

Outra -  3 76 

Quadro 10: Refeições do lanche da tarde 
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 Conclui-se que 34 alunos comem pão com manteiga ao lanche, 20 com fiambre 

ou queijo e 27 alunos comem bolachas. Existem ainda 14 crianças que comem bolo ao 

lanche e 5 que comem Bolicau. Verificamos ainda um equilíbrio sobre o que bebem ao 

lanche, entre leite branco, iogurte, sumo e leite escolar. É ainda de salientar que 13 

crianças comem fruta ao lanche. 

 

 

Gráfico 11: Jantar 

 Observa-se no gráfico acima que 58 crianças do 3º ano de escolaridade jantam 

com os pais, 11 jantam apenas com a mãe, 3 jantam com os irmão enquanto 2 jantam 

com os avós e apenas 1 criança diz jantar só com o pai. É de salientar ainda que três 

crianças referiram jantar com outras pessoas. 
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 Nunca 

De longe em 

longe 

(1 a 3 vezes por 

mês) 

Às vezes 

(1 a 3 vezes por 

semana) 

Frequentemente 

 (3 a 5vezes por 

semana) 

Sempre 

(Todos os dias) 

 

Não 

responderam 

Sopa 10 5 13 9 40 2 

Arroz 4 12 37 16 8 2 

Massa 5 11 49 16 4 2 

Batatas 12 16 33 8 8 2 

Batatas Fritas 19 22 18 14 6 0 

Peixe  6 9 33 21 9 1 

Carne 0 3 39 22 13 2 

Leguminosas 19 11 26 11 11 1 

Verduras 18 11 24 9 16 1 

Salada 13 7 19 12 27 1 

Salsicha 6 33 22 9 5 4 

Enlatados (atum, 

sardinhas) 
18 19 23 10 6 3 

Hambúrgueres 27 26 19 4 3 0 

Pizza 13 30 28 3 4 1 

Ovos 5 22 39 8 4 1 

Pão 7 10 13 12 35 2 

Água 4 2 10 4 57 2 

Coca-cola 31 15 19 4 8 2 

Sumos 9 15 24 14 15 2 

Fruta 8 4 10 5 50 2 

Gelatina 21 23 20 7 4 4 

Doces (pudim, 

leite creme, 

serradura,..) 
29 17 24 3 1 5 

Outra. Qual? 

___________ 
0 1 4 1 0  

Quadro 11: Refeição do jantar 
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Na tabela acima que se refere ao jantar podemos observar que 40 crianças 

comem sopa todos os dias à noite, sendo que 10 dizem nunca comer sopa ao jantar. 

Verifica-se que a maioria das crianças divide a sua alimentação entre arroz, 

massa e batatas, intercalando comendo cada um destes hidratos uma a três vezes por 

semana. Verificando especificamente as batatas fritas, 19 crianças declaram nunca 

comer ao jantar, 22 comem apenas de longe eu longe 18 de uma a três vezes por 

semana, 14 de três a cinco vezes por semana e 6 crianças afirmam comer todos os dias 

ao jantar. 

Em relação a comer peixe ao jantar existe 6 crianças que afirmam nunca comer e 

9 comem de longe-em-longe. Em contrapartida não existe nenhuma criança que nunca 

coma carne ao jantar e apenas 3 crianças referem comer só de longe-em-longe. 

No que diz respeito às leguminosas é de salientar o facto de 19 crianças nunca 

comerem ao jantar, 11 comerem de longe-em-longe, 26 comem uma a três vezes por 

semana enquanto só 11 crianças comem todos os dias. 

Existe também um grande número das crianças inquiridas que nunca come 

verduras, no entanto 24 afirmam comer uma a três vezes por semana e 16 todos os dias. 

Observa-se também na tabela acima que 27 crianças comem todos os dias salada 

ao jantar todavia 13 crianças nunca comem salada ao jantar. 

Há um número muito reduzido de crianças que afirma comer salsichas todos os 

dias, sendo que a maior parte das inquiridas afirma comer de longe-em-longe ou apenas 

às vezes. Em relação aos enlatados como o atum e as sardinhas 18 crianças afirmam 

nunca comer, 19 comer de longe-em-longe e 23 apenas às vezes. 

No que diz respeito à alimentação feita através de hambúrgueres e pizzas, 27 

alunos afirmam nunca jantar hambúrguer enquanto 13 afirmam nunca jantar pizza. É de 

salientar o facto de 3 crianças declararem comer todos os dias hambúrgueres e 4 todos 

os dias pizza ao jantar. 
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A maioria das crianças come pão todos os dias ao jantar e 57 crianças bebe água 

ao jantar sendo que 4 crianças nunca bebem água ao jantar e 7 nunca comem pão. 

Evidencia-se em relação aos refrigerantes que 31 dos alunos inquiridos não bebe 

coca-cola, 15 bebe de-longe-em-longe,4 alunos ingerem frequentemente e 8 alunos 

todos os dias. Em contrapartida, apenas 9 alunos declaram nunca beber sumo à hora de 

jantar, sendo que 15 bebem de longe-em-longe, 24 às vezes, 14, frequentemente e 15 

ingerem todos os dias. 

A maioria das crianças inquiridas comem fruta ao jantar, todavia existe 8 

crianças que dizem nunca comer fruta ao jantar. 

Apenas 4 crianças comem gelatina como sobremesa à hora de jantar, enquanto 

as restantes crianças dividem-se por nunca comer, comer de longe-em-longe ou apenas 

às vezes. 

Por fim evidencia-se o facto de apenas uma crianças comer doces ao jantar e três 

comerem frequentemente, no entanto 29 crianças nunca comem, 17 comem de longe-

em-longe e 24 apenas às vezes. 

 

 

Gráfico 12: Ceia 

Dos 79 alunos, 53 afirmam comer antes de ir para cama enquanto 26 garantem 

que não ceiam. 
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Alimentos  

Número de alunos 
Alimentos  

Número de alunos 

Sim Não Sim  Não  

Cereais 13 66 Leite branco 20 59 

Pão com manteiga 11 68 Iogurte 6 73 

Pão com fiambre ou 

queijo 
3 76 Leite com chocolate 15 

64 

 

Bolo 4 75 Sumo 6 73 

Bolachas 13 66 Fruta 12 67 

Outra - Leite com café 2 - 

Quadro 12: Refeição da ceia 

 Destaca-se o facto de 13 crianças comerem cereais antes de irem dormir, 11 

comerem pão com manteiga, 13 comerem bolachas. 20 Crianças bebem leite branco, 15 

bebem leite com chocolate, 6 bebem iogurtes e 6 bebem sumo. Salienta-se ainda que 

duas crianças afirmaram beber leite com café antes de ir para a cama. 
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9.4. Preferências Alimentares  

 

 

Gráfico 13: Prato preferido 

 É de salientar que 29 alunos tem como prato preferido uma refeição mais ou 

menos adequada, 27 alunos uma refeição adequada e 22 alunos têm como prato 

preferido uma refeição nada adequada. 

 

 

Gráfico 14: Sobremesa preferida 

 A sobremesa preferida de 35 dos alunos é adequada segundo uma alimentação 

saudável no entanto 15 alunos preferem uma sobremesa mais ou menos adequado 

enquanto 25 alunos preferem uma sobremesa nada adequada. 
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Gráfico 15: Bebida preferida 

O gráfico acima mostra-nos que 10 alunos têm como bebida preferida uma 

bebida mais ou menos adequada enquanto 23 crianças têm uma bebida adequada e 22 

têm como bebida preferida uma bebida nada adequada. 

 

Refeições Número de alunos 

Bife com natas, cogumelos e batatas fritas. 25 

Hambúrguer com arroz e salada 6 

Bife de vaca grelhado com arroz e salada de alface e tomate. 6 

Hambúrguer no pão com batata frita. 13 

Peixe grelhado com legumes e batata cozida 8 

Bacalhau com natas e salada de alface. 9 

Bacalhau frito com batatas fritas e molho de cebolada. 1 

Polvo à lagareiro. 6 

Total 74 

Quadro 13: Emenda preferida 

Verificamos que das emendas selecionadas 25 alunos afirma que a que mais 

gosta é bife com natas cogumelos e batatas fritas, sendo que 13 alunos preferem 

hamburger no pão com batata frita e apenas 8 alunos diz gostar mais de peixe grelhado 

com legumes e batata cozida. 
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9.5. Alimentação Saudável  

 

 

Gráfico 16: Um dia de alimentação saudável 

 Nas respostas à pergunta a um dia de alimentação saudável podemos concluir 

que 41 alunos responderam erradamente e 38 alunos responderam corretamente. 

 

 

Gráfico 17: Roda dos Alimentos 

Podemos concluir que a maioria dos alunos conhece a roda dos alimentos, pois 

apenas 1 aluno referiu que não conhecia. 
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Gráfico 18: Aplicação da roda dos alimentos na alimentação diária 

 Dos alunos inquiridos 39 afirma aplicar as regras da roda dos alimentos para 

uma alimentação saudável, enquanto 11 salienta que não cumpre e 29 crianças declara 

que só o faz às vezes. 
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10. Discussão dos resultados 

Os participantes deste estudo são crianças da cidade de Beja. O grupo é constituído 

por 43 meninas e 36 meninos de quatro turmas dos centros escolares da cidade.  

Perante a análise dos dados recolhidos é possível observarmos que 18% das crianças 

se encontra com excesso de peso e 15 % dentro dos níveis de obesidade infantil, no 

entanto a maioria das crianças inquiridas, 66% encontra-se dentro do peso normal. 

Todavia é de salientar que o número de rapazes com excesso de peso é superior e com 

obesidade é igual ao número de raparigas, tendo em conta que foram mais raparigas 

inquiridas que rapazes podemos inferir que os rapazes têm mais tendência para excesso 

de peso.  

A Associação Portuguesa de Obesidade Infantil afirma que uma a cada três crianças 

em Portugal tem excesso de peso, analisando os resultados obtidos verificamos que na 

totalidade da amostra estes resultados confirmam-se também neste estudo sendo que 

uma de cada três crianças tem excesso de peso ou já se encontra em estado de obesidade 

(Gráfico 3), tal como já tinha sido referido anteriormente. 

Como já referido anteriormente segundo a Direção Geral de Saúde deve-se evitar 

estar mais de 3h30minutos sem comer, fazendo pequenos lanches entre as principais 

refeições, neste sentido verificámos que a maioria significativa dos alunos se alimenta 6 

vezes ao dia (gráfico 6). 

 Especialistas afirmam que quanto mais variada for a seleção alimentar melhor e 

justificam dizendo que diferentes alimentos contribuem com diferentes nutrientes o que 

potencialmente enriquece o dia alimentar de cada um, podemos verificar na tabela 6 e 

na tabela 7, que os alunos inquiridos indicaram variar a sua alimentação diária ao longo 

da semana, variando diariamente o grupo dos cereais e derivados, tubérculos e o grupo 

das carnes, pescado e ovos. No entanto verifica-se uma maior tendência para a escolha 

de carne mais vezes ao longo de uma semana. 

 Nas preferências alimentares das crianças verificou-se em relação ao prato 

preferido que os resultados são muito equilibrado, assim sendo o número de pratos nada 
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adequados aproxima-se muito dos pratos adequados e dos pratos mais ou menos 

adequados (gráfico 13). No que diz respeito à sobremesa preferida a maioria das 

crianças tem gostos adequados, muitas destas elegem a gelatina ou a fruta como 

sobremesa preferida, no entanto existe cerca de 25 crianças que preferem uma 

sobremesa nada adequada. A nível da bebida, 30 crianças gostam de bebidas mais ou 

menos adequadas, como sumos sem gás e 22 crianças preferem bebidas nada adequadas 

como refrigerantes com gás. 

 Na última parte do questionário concluímos que a maioria das crianças errou o 

plano de um dia de alimentação saudável, sendo que todas afirmaram conhecer a roda 

dos alimentos. A análise dos dados e a relação entre eles levou-nos a inferir que as 

crianças que erraram a questão 19 de um dia de alimentação saudável por norma 

responderam que aplicavam a roda dos na sua alimentação, já as crianças que por sua 

vez acertavam na questão 19 um dia de alimentação saudável, referiam que aplicavam a 

roda dos alimentos apenas às vezes ou não aplicavam, conclui-se que muitas crianças 

não têm ainda conhecimento das regras para uma alimentação saudável. 

 Assim como já foi referido anteriormente, especialistas afirmam que é na 

infância o momento crucial para a criação de hábitos de vida saudáveis logo é 

importante que se exerça sobre estas crianças um plano de forma a consciencializa-los 

do que são hábitos alimentares corretos e assim ajustar as suas preferências alimentares. 
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Capítulo III – Proposta de um Projeto de Intervenção 

 Em conformidade com os resultados obtidos apresentamos de seguida um 

projeto de intervenção que têm por objetivo consciencializar as crianças para escolhas 

saudáveis. 

 

11. Fundamentação do projeto de intervenção 

 Face aos dados recolhidos destacámos em particular a informação relativa ao 

facto de existir uma necessidade em obter conhecimento sobre os parâmetros de uma 

alimentação saudável por parte destas crianças, assim sendo elaborámos uma proposta 

de intervenção sob a forma de um programa cuja intenção visa consciencializar as 

crianças do 3ºano que fizeram parte do estudo para a escolha correta dos alimentos, 

desta forma tenciona-se que compreendam os parâmetros de uma alimentação saudável. 

 

11.1. Designação do Projeto 

O projeto de intervenção foi designado de projeto de promoção de uma 

consciência alimentar saudável em crianças de 1º Ciclo – “Os desafios alimentares do 

Tobias”. 

 

11.2. Publico Alvo 

O público-alvo são as crianças do 1º ciclo do Ensino Básico com idades 

compreendidas entre os 7 e os 10 anos de idade, constituídas em grupos com o mínimo 

de 5 e o máximo de 15 crianças.  
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11.3. Agentes de intervenção 

Os profissionais envolvidos na dinamização e liderança do projeto será uma 

profissional de pré-escolar e 1º ciclo e um nutricionista.  

 

12. Objetivos do plano de intervenção 

O plano de ação desempenhado tem como subjacentes os seguintes objetivos: 

 - Compreender a importância da escolha dos alimentos. 

 - Compreender e conhecer as regras para uma alimentação saudável. 

 - Aprofundar a aquisição dos conhecimentos relativos à educação para a saúde. 

 - Identificar a forma de confecionar os alimentos para que seja uma refeição 

saudável. 

 Corresponder alimentos conhecidos ao respetivo grupo da roda dos alimentos 

 - Entender o papel e as porções dos diferentes grupos da roda dos alimentos 

 - Colocar em causa os hábitos alimentares estabelecidos. 

 - Compreender a dificuldade de mudar de hábitos alimentares 

 - Reconhecer e identificar alimentos e ementas saudáveis 

 - Reconhecer hábitos saudáveis 

 - Ter acesso a ferramentas que facilitem a mudança 
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13. Planificação da intervenção  

 

1º Sessão (45 minutos) – “Vamos convidar o Tobias” 

Objetivos 

- Compreender a importância da escolha dos alimentos. 

Atividades 

- Elaboração de uma ementa para convidar o Tobias para almoçar em nossa casa, de 

acordo com o que cada criança pensa que ele mais gosta de comer. 

- Refletir em grupo as ementas concebidas pelas crianças e sugerir que se elabore uma 

ementa saudável para promover a saúde do Tobias, para isso teremos que aprender as 

regras para uma alimentação saudável. 

 

2º Sessão (90 minutos) – “Caça às regras” 

Objetivos 

- Compreender e conhecer as regras para uma alimentação saudável. 

Atividades 

- Esta atividade prática realizar-se-á no espaço exterior, consiste num jogo de pistas 

onde a resolução de cada enigma permite que os jogadores descubram o local onde está 

escondida a pista seguinte, assim as crianças vão de estação em estação até descobrirem 

a localização do tesouro. 

- No tesouro encontram-se as regras para uma alimentação saudável, que serão 

discutidas e refletidas em grupo. 
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- Dirige-se uma carta a pedir a colaboração da nutricionista para a realização da ementa 

para o almoço com o Tobias. 

 

3º Sessão (60 minutos) – “Conversa divertida” 

Objetivos 

- Aprofundar a aquisição dos conhecimentos relativos à educação para a saúde. 

Atividades 

- Diálogo com a nutricionista sobre os principais princípios a seguir para uma 

alimentação saudável. 

- Esclarecimento das dúvidas das crianças. 

- Elaboração de um plano diário saudável e consecutivamente a ementa para o almoço 

com o Tobias. 

 

4º Sessão (45 minutos) – “Brincando com os alimentos” 

Objetivos 

- Corresponder alimentos conhecidos ao respetivo grupo da roda dos alimentos 

- Entender o papel e as porções dos diferentes grupos da roda dos alimentos 

Atividades 

- “A roda dos alimentos” – Numa caixa encontram-se várias imagens de alimentos, com 

uma roda em cartolina apenas com a identificação de cada grupo e com um ponteiro ao 

centro possível de girar. O aluno gira o ponteiro, quando o ponteiro parar terá de ir a 

caixa com as imagens dos alimentos identificar um alimento que se encontre naquele 

grupo e cola-lo na roda referindo a importância do alimento. 
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- “ Separa os alimentos “ – encontram-se várias imagens de alimentos espalhadas pelo 

espaço os alunos terão que procurar as imagens. Conforme vão encontrando as imagens 

terão que as separar colocando-os em duas caixas disponíveis na sala, uma para os 

“alimentos nossos amigos” e a outra para os “alimentos que nos fazem mal”. 

 

5º Sessão (3horas) – “Vamos almoçar com o Tobias” 

Objetivos 

- Identificar a forma de confecionar os alimentos para que seja uma refeição saudável. 

Atividades 

- Confeção do almoço  

- Almoço com o Tobias, este adora o almoço porque adora ser saudável e pede às 

crianças que convidem os seus dois amigos o João e a Lili, para um lanche saudável 

pois eles precisam muito de ajuda, o João é muito gordinho e a Lili é muito magrinha. 

 

6º Sessão (90 minutos) – “O lanche saudável” 

Objetivos 

- Colocar em causa os hábitos alimentares estabelecidos. 

- Compreender a dificuldade de mudar de hábitos alimentares 

Atividades 

- Lanche partilhado onde cada alunos trás um alimento e explica a Lili e ao João porque 

devemos comer aquele alimento. Depois do lanche o João e a Lili pedem aos alunos que 

criem um livro com muitas receitas saudáveis para os ajudar a também se tornarem 

saudáveis. Então pede-se aos alunos que escrevam em conjunto com os encarregados de 

educação uma refeição completa que seja saudável e tragam na próxima sessão. 



 

 55  

 

7º Sessão (60 minutos) – “O livro saudável” 

Objetivos 

- Reconhecer e identificar alimentos e ementas saudáveis 

- Reconhecer hábitos saudáveis 

Atividades 

- Selecionar e compilar as receitas. 

- Criação de uma canção sobre a alimentação saudável. Na canção é obrigatório ter 

algumas palavras como:- Roda dos Alimentos; Água; Fruta; Legumes; Tobias, LiLi; 

João; Saudável  

 

8º Sessão (60 minutos) – “O livro saudável” 

Objetivos 

- Reconhecer e identificar alimentos e ementas saudáveis 

- Reconhecer hábitos saudáveis 

Atividades 

- Conclusão da elaboração do livro saudável 

- Ensaio da canção  

 

9º Sessão (90 minutos) – “ Divulgação do livro saudável” 

Objetivos 

- Ter acesso a ferramentas que facilitem a mudança 
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Atividades 

- Apresentação aos pais e à comunidade escolar o projeto desenvolvido. Os alunos 

distribuirão exemplares do livro de receitas criado por eles, e partilharão o que 

aprenderam ao longo do projeto. Também a Lili o João e o Tobias partilharam a sua 

experiência. 

- No final todos juntos cantam a canção. 

 

14. Avaliação do projeto 

A avaliação do plano de intervenção será realizada através de 3 momentos, o 

primeiro momento tem como objetivo conhecer o estado das preferências 

alimentares das crianças, e o seu conhecimento no início da formação pelo que será 

aplicado um questionário sobre este assunto (Apêndice IV). Este questionário será 

também passado no final da formação no sentido de compreender se as crianças 

adotaram preferências alimentares saudáveis, se as mantiveram e solidificaram ao 

longo deste período. A meio das sessões será passado um outro questionário com o 

objetivo de saber se as crianças estão a gostar da formação e se querem dar 

sugestões para a adoção de preferências alimentares saudáveis. 
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15. Cronograma 

Cronograma do projeto de intervenção  

Plano de Intervenção para os alunos do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Sessão Data Tempo Atividade 

Nº1 2º Semana de outubro 45 Minutos “Vamos convidar o Tobias” 

Nº 2 3º Semana de outubro 90 Minutos “Caça às regras” 

Nº3 4º Semana de outubro 60 Minutos “Conversa divertida” 

Nº4 5º Semana de outubro 45 Minutos “Brincando com os alimentos” 

Nº5 1º Semana de novembro 3 Horas 
“Vamos almoçar com o 

Tobias” 

Nº6 2º Semana de novembro 90 Minutos “O lanche saudável” 

Nº7 3º Semana de novembro 60 Minutos “O livro saudável” 

Nº8 4º Semana de novembro 60 Minutos “Concluindo o livro saudável” 

Nº9 1º Semana de dezembro 90 Minutos 
“ Divulgação do livro 

saudável” 

Quadro 14: Cronograma 
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Conclusão e Implicações de Estudo 

É do interesse de toda a população portuguesa, e especialmente de professores e 

educadores, entender os hábitos alimentares das crianças, visto que hoje em dia existem 

muitas crianças obesas no nosso país. Atualmente na sociedade que vivemos as pessoas 

tornam-se obesas cada vez mais novas, é necessário entender e contrariar esta tendência. 

Por isso é de salientar que é na infância que se adquirem os hábitos, que ficam muitas 

vezes estabelecidos para o resto da vida, além disso é na infância que é fundamental que 

todas as necessidades nutritivas sejam satisfeitas. 

Neste sentido o presente trabalho desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

Ensino na Especialidade de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, teve como principal objetivo conhecer os hábitos e as preferências alimentares 

das crianças que frequentam o 3º ano do Ensino Básico. Pretendeu-se desta forma 

aprofundar os conhecimentos que os alunos detinham sobre alimentação saudável e 

quais os seus hábitos alimentares. Pretendia-se também diagnosticar a falta de 

conhecimento por parte das crianças sobre os parâmetros para uma alimentação correta 

com o objetivo de criar um plano de ação que sendo colocado em prática colmatasse 

essas lacunas. 

Para avaliar os hábitos, as preferências e os conhecimentos alimentares dos 

alunos foi utilizado um questionário criado especialmente para este efeito que solicitava 

aos alunos respostas fechadas e abertas, estas por sua vez eram simples e diretas. 

Através da análise dos dados recolhidos nos questionários verificou-se que uma maioria 

significativa dos alunos ainda necessita de adquirir conhecimento sobre os parâmetros 

para uma alimentação correta, no entanto pode-se concluir que já existe um esforço para 

a adoção de uma alimentação variada. 

Tendo em conta os dados obtidos relativamente às necessidades manifestadas 

pelos alunos, foi delineada numa última parte deste trabalho uma proposta de 

intervenção dirigida a crianças do 3º ano do Ensino Básico com a designação de “Os 

desafios alimentares do Tobias”. Seria de todo o interesse que este projeto pudesse ser 

viabilizado para o desenvolvimento e bem-estar destas crianças. 
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É importante que os professores invistam na vida saudável dos seus alunos, pelo 

que este projeto mostra como é possível realizar atividades com vista a que os alunos 

possam aprender e tomar consciência da importância dos hábitos alimentares corretos. 

A escola constitui um local propício para fomentar comportamentos alimentares 

saudáveis, assim sendo é importante continuar a investir na execução de projetos para a 

promoção da educação para a saúde, fornecendo aos alunos conhecimentos que os 

estimule na realização de uma alimentação saudável, isto é completa, variada e 

equilibrada. Salientando o facto que uma alimentação saudável desempenha um papel 

importante no adequado crescimento e desenvolvimento físico e mental das crianças e 

possibilita que no futuro sejam adultos mais saudáveis. 

Seria interessante continuar o estudo associando a consciência de uma 

alimentação saudável à prática de atividade física e aos tempos livres saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 60  

 

Referências Bibliográficas 

Batista, M (2010). A educação para a saúde em meio escolar. Editado pela Direção 

Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, Lisboa 

Batista, M., Paulino, P. & Cacheiros, M. (2007). O “jogo dos alimentos”: Mudança 

atitudinal face à alimentação e ao sedentarismo em crianças do 1º Ciclo. Análise 

Psicológica (2007), 2 (XXV):257 -269 

Bennett, P & Murphy, S. (1999). Psicologia e promoção da saúde. Lisboa: Climepsi 

Editores 

Candeias, V., Nunes, E., Morais, C., Cabral, M. & Silva, P. (2005). Princípios para 

uma Alimentação Saudável - Direção Geral da Saúde, Lisboa 

D.E.C.O, SIC e TVI abusam da publicidade a produtos pouco saudáveis na 

programação infantil, http://www.publico.pt/media/noticia/deco-sic-e-tvi-abusam-da-

publicidade-a-produtos-pouco-saudaveis-na-programacao-infantil-1214255 visitado a 

27 de Março  

Direção Geral da Saúde (2005). Saúde infantil e juvenil – Programa-tipo de Atuação 

editado pela Direção Geral da Saúde, Lisboa 

Food Today Projectos Europeus suplemento 03/2012. Aprendizagens sobre a obesidade 

infantil – sustentar uma vida saudável depois do 

IDEFICS:http://www.eufic.org/article/pt/artid/Aprendizagens-sobre-a-obesidade-

infantil-sustentar-uma-vida-saudavel-depois-do-IDEFICS/ 

Ministério da Educação, (2006) Educação Alimentar em Meio Escolar Referencial para 

uma Oferta Alimentar Saudável, editado pela Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular 

Ministério da Educação, (2006) Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 

1º Ciclo editado pelo Departamento de Educação Básica, Lisboa. 



 

 61  

 

Ministério da Saúde, (2006) Programa Nacional de Saúde Escolar - Saúde Escolar, 

Despacho n.º 12.045/, Diário da República. 

Sanmartini, L. (1988). Educacion sanitária: princípios, métodos, aplicaciones. Madrid: 

Diaz de Santo, S.A. 

Viana, V., Santos, P., & Guimarães, M., (2008) Comportamento e hábitos alimentares 

em crianças e jovens: uma revisão da literatura. Psicologia, Saúde & Doenças,2008, 9 

(2), 209 - 231 

Viana, V. (2002) Psicologia, Saúde E Nutrição: Contributo Para O Estudo Do 

Comportamento Alimentar. Análise Psicológica (2002), 4 (XX): 611 - 624 

Oom, Paulo. (2012) O Plano de Saúde das Crianças, Lisboa: Oficina do Livro – Soc. 

Editorial, Lda. 

 

Referências Webgráficas 

http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/PresentationLayer/conteudo.aspx?menui

d=121 visitado a 26 de Março 

http://www.cdi.ensp.unl.pt/docbweb/multimedia/rpsp2004-2/2-04-2004.pdf visitado a 

26 de Março 

http://www.esb.ucp.pt/foodsafe/ visitado a 26 de Março 

http://www.dgs.pt/ visita a 26 de Março  

http://www.aemaximinos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127&It

emid=115 visitado a 26 de Março 

http://www.madeiraedu.pt/DRPRE/Alimenta%C3%A7%C3%A3o/tabid/526/language/p

t-PT/Default.aspx visitado a 27 de Março 



 

 62  

 

http://www.alimentacaosaudavel.org/ visitado a 28 de Março 

http://www.aemaximinos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127&It

emid=115 visitado a 28 de Março  

http://www.escolovar.org/alimenta_dgs_super.herois.pdf visitado a 28 de Março 

http://www.madeiraedu.pt/DRPRE/Alimenta%C3%A7%C3%A3o/tabid/526/language/p

t-PT/Default.aspx visitado a 2 de Abril 

http://www.eufic.org/article/en/page/FTARCHIVE/artid/how-taste-preferences-develop/  

visitado a 2 de Abril 

http://www.apn.org.pt/scid/webapn/defaultCategoryViewOne.asp?categoryId=839 

última visita a 18 de junho de 2013 

http://www.apcoi.pt/obesidade-infantil/ última visita a 20 de junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I 

Guião dos questionários aos alunos 
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Escola Superior de Educação de Beja 

Mestrado em Ensino na Especialidade de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

Guião dos questionários 

Tema: Hábitos e preferências alimentares 

Objetivo geral: Compreender os comportamentos, os hábitos e as preferências 

alimentares dos alunos do 3º ano do Ensino Básico 

Pessoas a inquirir: Alunos do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico da cidade de Beja 

Objetivos 

específicos 
Dimensão Questões 

Parte I  

 Legitimação 

da entrevista 

e motivação 

do 

entrevistado 

 Legitimar a entrevista 

 Motivar o entrevistado 

 Desenvolver um clima de 

confiança e empatia 

 Assegurar a 

confidencialidade o 

anonimato das 

informações prestadas 

 Informar o entrevistado sobre a 

temática e dos objetivos do 

trabalho de investigação. 

 Sublinhar a importância do 

entrevistado para a realização do 

trabalho. 

 Informar que posteriormente 

poderá a transcrição da entrevista. 

Parte II 

 Caracterizaçã

o dos alunos 

 

Recolher dados sobre: 

 Idade dos alunos. 

 

 Sexo 

 

 Pesar os alunos 

 

 Medir os alunos 

 

 Qual a tua idade? 

 

 Sexo? 

 

 Peso? 

 

 Altura? 
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Parte III 

 Caracterizaç

ão dos 

hábitos 

alimentares 

dos alunos 

Recolher dados sobre: 

 Refeições por dia 

 

 Quais as refeições diárias 

 

 

 Pequeno-almoço 

 

 

 

 

 Lanche da manhã 

 

 

 

 

 Almoço 

 

 

 Lanche da tarde 

 

 

 Jantar 

 

 

  Ceia 

 

 Quantas refeições costumas fazer 

por dia? 

 Quais as refeições que fazes todos 

os dias? 

 

 Tomas sempre o pequeno-almoço? 

 O que costumas comer  e beber ao 

pequeno-almoço? 

 

 Costumas lanchar a meio da 

manha? 

 O que costumas comer no lanche 

da manha? 

 

 Onde costumas almoçar? 

 O que costumas almoçar? 

 

 Onde costumas lanchar à tarde? 

 O que costumas lanchar à tarde? 

 

 Com quem costumas jantar? 

 O que costumas jantar? 

 

 Antes de ires para a cama, 

costumas comer alguma coisa? 

 Se sim, assiná-la o que costumas 

comer antes de ir para a cama? 
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Parte IV 

 Caracteriza

ção das 

preferência

s 

alimentares 

dos alunos  

Recolher dados sobre: 

 O prato preferido 

 

 A sobremesa preferida 

 A bebida preferida 

 

 O menu preferido 

 

 Qual é prato preferido? 

 

 Qual é a tua sobremesa preferida? 

 Qual é a tua bebida preferida? 

 

 Se fores ao restaurante jantar e o 

menu for o que se segue qual é o 

que escolhes? 

Parte V 

 Caracterizaçã

o do 

conheciment

o de 

comportame

ntos 

alimentares 

saudáveis. 

 

 Verificar se conseguem 

através das suas escolhas 

ter um dia de alimentação 

saudável. 

 

 

 Agora tens uma missão muito 

importante, tens que ajudar o 

Tobias a ter um dia de alimentação 

saudável. Vamos ver se 

consegues… 
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Apêndice II 

Questionário de hábitos e preferências alimentares aos alunos do 3º ano do Ensino 

Básico 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

Assinala com uma  as respostas que correspondem aos teus hábitos alimentares. 

1- Quais as refeições que fazes todos os dias? 

 

Pequeno-almoço   Lanche (meio da manha)  Almoço 

Lanche (meio da tarde)                Jantar    Antes de ir dormir 

 

2- Conta as refeições que assinalaste na pergunta acima e assinala quantas refeições costumas fazer por 

dia? 

 

Uma (1)   Duas (2)   Três (3)   Quatro (4) 

Cinco (5)   Seis (6)   Sete (7)  Oito (8) 

 

3- Tomas sempre o pequeno-almoço? 

 

Sim   

Não. Porquê?____________________________________________________. 

 

4- O que costumas comer  e beber ao pequeno-almoço? 

Cereais  Leite branco  

Pão com manteiga  Iogurte  

Pão com fiambre ou queijo   Leite com chocolate   

Bolo  Sumo  

Bolachas   Fruta  

Outra  Qual ? 

Questionário às crianças do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Hábitos e preferências alimentares 

 

Idade: ______________ Sexo: _____________ Altura:______________ Peso: ______________ 
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5- Costumas lanchar a meio da manhã? 

 

Sim  

Não. Porquê? _________________________________________________________. 

 

 

6- O que costumas comer no lanche da manhã? 

 

Bolicau  Pacote de Leite branco  

Pão com manteiga  Iogurte  

Pão com fiambre ou queijo   Pacote de Leite com chocolate   

Bolo  Sumo  

Bolachas   Fruta  

Doces (pudim, leite creme, mousse com 

chocolate, ..) 
 Leite Escolar 

 

Outra   Qual? 

 

 

7- Onde costumas almoçar? 

 

Casa. Com quem?_____________________  Cantina da escola  

 

Restaurante  Noutra Cantina Noutro local. Qual?____________ 
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8- O que costumas almoçar? 

 

Nunca 

De longe em 
longe 

(1 a 3 vezes por 
mês) 

Às vezes 
(1 a 3 vezes por 

semana) 

Frequentemente 
(3 a 5vezes por 

semana) 

Sempre 
(Todos os dias) 

Sopa      

Arroz      

Massa      

Batatas      

Batatas Fritas      

Peixe       

Carne      

Leguminosas      

Verduras      

Salada      

Salsicha      
Enlatados 
(atum, 
sardinhas) 

     

Hambúrgueres      

Pizza      

Ovos      

Pão      

Água      

Coca-cola      

Sumos      

Fruta      

Gelatina 
     

Doces (pudim, 
leite creme, 
serradura,..) 

     

Outra. Qual? 
___________ 
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9- Onde costumas lanchar à tarde? 

 

Casa    Na escola   

 

Noutro local. Qual?______________________________ 

 

 

10- O que costumas lanchar à tarde? 

 

Bolicau  Pacote de Leite branco  

Pão com manteiga  Iogurte  

Pão com fiambre ou queijo   Pacote de Leite com chocolate   

Bolo  Sumo  

Bolachas   Fruta  

Doces (pudim, leite creme, mousse com 

chocolate, ..) 
 Leite Escolar 

 

Outra  Qual? 

 

 

11- Com quem costumas jantar? 

 

  Pais    Avós    Só com a Mãe   

  Só com o Pai    Irmão               Outros. Quais?_________________ 
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12-  O que costumas jantar? 

 

 

Nunca 

De longe em 
longe 

(1 a 3 vezes por 
mês) 

Às vezes 
(1 a 3 vezes por 

semana) 

Frequentemente 
(3 a 5vezes por 

semana) 

Sempre 
(Todos os dias) 

Sopa      

Arroz      

Massa      

Batatas      

Batatas Fritas      

Peixe       

Carne      

Leguminosas      

Verduras      

Salada      

Salsicha      
Enlatados 
(atum, 
sardinhas) 

     

Hambúrgueres      

Pizza      

Ovos      

Pão      

Água      

Coca-cola      

Sumos      

Fruta      

Gelatina 
     

Doces (pudim, 
leite creme, 
serradura,..) 

     

Outra. Qual? 
 
___________ 
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13- Antes de ires para a cama, costumas comer alguma coisa? 

  Sim  Não 

 

14- Se sim, assiná-la o que costumas comer antes de ir para a cama? 

 

Cereais  Leite branco  

Pão com manteiga  Iogurte  

Pão com fiambre ou queijo   Leite com chocolate   

Bolo  Sumo  

Bolachas   Fruta  

Outra  Qual? 

 

15-  Qual é o teu prato preferido? 

______________________________________________________________________________ 

16- Qual é a tua sobremesa preferida? 

______________________________________________________________________________ 

17- Qual é a tua bebida preferida? 

______________________________________________________________________________ 

 

18 - Se fores ao restaurante almoçar e o menu for o que se segue qual é o que escolherias? Coloca de 1 a 
8 pela tua ordem de preferência, sendo que o 1 é o que escolherias de imediato e o 8 o que seria a tua 
ultima opção. 
 

Bife com natas e cogumelos e batatas 
fritas. 

 
Peixe grelhado com legumes e batata 
cozida 

 

Hambúrguer com arroz e salada  Bacalhau com natas e salada de alface. 
 

Bife de vaca grelhado com arroz e salada 
de alface e tomate. 

 
Bacalhau frito com batatas fritas e 
molho de cebolada. 

 

Hambúrguer no pão com batata frita.  Polvo à lagareiro. 
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19 - Agora tens uma missão muito importante, tens que ajudar o Tobias a ter um dia de 

alimentação saudável. Vamos ver se consegues… 

20  Já ouviste falar na roda dos alimentos?  

Sim   Não 

21 Costumas aplica-la na tua alimentação? 

Sim   Não     

Obrigada pela colaboração  

   Dá a tua ajuda…. 

Certo / Errado 

8h30m Pequeno-almoço 
Leite com muito chocolate 

Pão com pouca manteiga 

Certo          Errado  

Certo          Errado  

10h30m Lanche da manha 
Nada 

Fruta 

Certo          Errado  

Certo          Errado  

13h00m Almoço 

Sopa de legumes 

Batatas fritas com ovos estrelados 

Maça 

Certo          Errado  

Certo          Errado  

Certo          Errado 

16h30m Lanche da tarde 
Um iogurte 

Pacote de batatas fritas 

Certo          Errado  

Certo          Errado  

19h30m Jantar 

Canja  

Frango estufado com arroz de ervilhas 

Salada de fruta com muito açúcar 

Certo          Errado  

Certo          Errado 

Certo          Errado  

22h00m Ceia 
Um copo de leite branco 

Um croissant de chocolate 

Certo          Errado  

Certo          Errado  
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Apêndice III 

Autorizações às escolas 
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Exmo.(a) Senhor(a) Presidente do Conselho Executivo do  

Agrupamento de Escolas Santa Maria 

 

No âmbito do Mestrado em Ensino na Especialidade de Educação Pré-escolar e 

Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação de Beja estou a 

realizar um trabalho de investigação sobre o tema “ Hábitos e preferências alimentares 

de crianças do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico”. Neste sentido venho solicitar a 

vossa excelência que me seja dada a possibilidade de aplicar os questionários (que 

anexo) a duas turmas do 3º ano, bem como realizar a aferição do peso e da altura das 

respetivas crianças. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Beja, 23 de Abril de 2013 

 

 

 

Joana Nicole Vicente Luís 
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Exmo.(a) Senhor(a) Presidente do Conselho Executivo do  

Agrupamento de Escolas Santiago Maior 

 

No âmbito do Mestrado em Ensino na Especialidade de Educação Pré-escolar e 

Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação de Beja estou a 

realizar um trabalho de investigação sobre o tema “ Hábitos e preferências alimentares 

de crianças do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico”. Neste sentido venho solicitar a 

vossa excelência que me seja dada a possibilidade de aplicar os questionários (que 

anexo) a duas turmas do 3º ano, bem como realizar a aferição do peso e da altura das 

respetivas crianças. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Beja, 23 de Abril de 2013 

 

 

 

Joana Nicole Vicente Luís 
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Exmo.(a) Senhor(a) Presidente do CAP 

Agrupamento Nº 2 de Beja 

Ao cuidado da professora Dulce Alves 

  

No âmbito do Mestrado em Ensino na Especialidade de Educação Pré-escolar e 

Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação de Beja estou a 

realizar um trabalho de investigação sobre o tema “ Hábitos e preferências alimentares 

de crianças do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico”. Neste sentido venho solicitar a 

vossa excelência que me seja dada a possibilidade de aplicar os questionários (que 

anexo) a uma turma do 3º ano, bem como realizar a aferição do peso e da altura das 

respetivas crianças. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Beja, 23 de Abril 2013 

 

 

 

Joana Nicole Vicente Luís 
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      Apêndice IV 

(Questionário – Plano de Intervenção) 
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1- Qual é o teu prato preferido? 

______________________________________________________________________ 

2- Segundo os critérios para uma alimentação saudável podes comer todos os dias o teu 

prato preferido? Porquê? 

______________________________________________________________________ 

3-  Qual é a tua sobremesa preferida? 

______________________________________________________________________ 

4- Qual é a tua bebida preferida? 

______________________________________________________________________ 

5- Aponta uma bebida que seja saudável? 

______________________________________________________________________ 

6- Indica o que gostavas de aprender sobre a alimentação? 

______________________________________________________________________ 

7- Sugere uma atividade que gostasses de realizar para melhor aprenderes os critérios 

para uma alimentação saudável? 

______________________________________________________________________ 

Bom trabalho  

Questionário às crianças do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico  

“Os desafios alimentares do Tobias”. 

Nome:_______________________________________ Data:______________ 
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Anexo I  

(Curvas de Percentil) 
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