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Para conquistar os alunos, a comida 
na escola vira diversão e arte

- Eu quero o olhinho!
- Eu quero experimentar o nariz...
- O rabinho é meu.
- Prô, traz tomate cereja...
Basta a bandeja da refeição entrar na sala 

de aula para que os alunos da EMEI Pingo de 
Gente fi quem em êxtase. Qual será a surpresa 
do dia? Pensam eles, que compartilham a 
expectativa com as professoras. 

Isso porque o trio de cozinheiros da escoli-
nha, Éder da Costa, Raquel Favero e Tatiane 
Iser resolveram transformar a alimentação 
dos pequenos em um momento divertido, 
incentivando o consumo de alimentos sau-
dáveis. Crianças que torciam o nariz para 
comer tomate, hoje experimentam com gosto, 
degustando a asa do cisne. A cenoura que 
virou porta da casinha de arroz parece mais 
deliciosa. A partir do cardápio dos alunos, 
os cozinheiros têm incrementado a apresen-
tação, criando carinhas, formas e desenhos 
dos mais variados. Cada dia é uma surpresa.

Ainda que o estímulo à alimentação sau-
dável, com frutas, legumes e verduras, seja 
uma prática comum nas escolas, foi há cerca 
de um mês, explica Éder, que na Pingo este 

trabalho ganhou reforço. A equipe da cozinha 
não apenas dedica mais tempo para decorar 
cada prato, mas pesquisa, faz o dever de casa 
para inovar a cada dia. Foram compradas 
formas, essas mesmo de fazer bolacha, e 
as maiores, com formato de casinha e sino, 
por exemplo, para ajudar neste processo de 
criação. A aceitação tem sido tamanha, que 
a cada dia as crianças fi cam na expectativa 
do que vem no prato e chegam até a pedir 
personagens.

Os cozinheiros notam o aumento do 
consumo de legumes e verduras, o que é a 
recompensa para o trabalho que inspira. Com 
brincadeira e de forma lúdica, reforça Raquel, 
a alimentação saudável vira rotina. “Vale a 
pena pela reação deles, ver a carinha de curio-
sidade, a alegria”, acrescenta a cozinheira, ao 
mostrar que é fácil fazer este trabalho também 
em casa, envolvendo os pais. Se os cisnes são 
muito elaborados, que tal fazer uma árvore, 
com caule de cenoura e alface como folhas? E  
o ovo cozido, que pode ganhar olhinho, nariz, 
patinhas e orelhas? Vale a pena a tentativa de 
comer brincando. As crianças só têm a ganhar 
com a comida nutritiva que vai para a mesa.

A nutricionista da Secreta-
ria Municipal de Educação, 
Caroline Ortolan, é só elogios. 
“É um trabalho fantástico, 
principalmente na descoberta 
do alimento. Muitas vezes as 
crianças não gostam de ex-
perimentar novos alimentos 
- vemos isso frequentemente 
em nossas EMEIs - e este 
trabalho lúdico e pedagógico 
desperta neles a curiosidade 
em experimentar”, comenta. 
Esse é o principal objetivo: 
cativar as crianças para a 
alimentação mais saudável e 
nutritiva.

“Muitos são fáceis de con-

feccionar, fazer um rosti-
nho, uma carinha, escolhen-
do alimentos que o filho 
tem resistência em comer. 
Então inicia-se o trabalho 
de educação nutricional.
No jantar da família em casa, 
no fi nal de semana, levar para 
mesa um personagem que a 
criança goste, confeccionado 
com legumes, frutas e demais 
alimentos”, sugere Caroline, 
ao mostrar que no ambiente 
escolar ou em família, todos 
podem incentivar o consu-
mo de alimentos saudáveis 
de forma divertida para a 
criançada.

Trabalho que inspira

FO
TO

S 
AR

AU
TO

Pelas professoras, 
Éder, Raquel e 

Tatiane são
considerados

artistas da cozinha 


