


PORQUE O PROJETO 
FOI CONSTRUÍDO?

A importância de uma alimentação para a saúde humana não é novidade. Porém muitas pessoas não dão a devida

importância do que comem, enquanto perduram os índices de desnutrição, principalmente em países em

desenvolvimento, surge outra grave situação: a obesidade.

Torna-se urgente orientar adultos, jovens e crianças sobre a importância de uma alimentação adequada e também

o consumo consciente que faz parte de uma sociedade sustentável.

Atualmente ouvimos de muitas famílias que se preocupam com os hábitos alimentares dos filhos. Crianças que

comem pouco e de forma pouco saudável.

Pensando em experiências lúdicas conscientizando as crianças e o público sobre a distinção entre alimentos

saudáveis e não saudáveis que nasceu esse projeto. Incluímos também a necessidade da prática física que também

contribui para uma vida saudável.



O PROJETO
O Projeto Meus Hábitos Saudáveis traz para alunos das escolas públicas um Caminhão Itinerante com 

uma nova forma de orientar jovens e crianças sobre a importância de uma alimentação adequada e também 
o consumo consciente que faz parte do desenvolvimento de uma sociedade sustentável. 

O projeto irá contemplar alunos de 6 aos 14 anos.



METODOLOGIA

CAMINHÃO

Exposição, palestra 
e vídeos

JOGO INTERATIVO

Jogo interativo, onde 

as crianças são os

4 pinos

ESCADA ALIMENTAR

Oficina interativa/
contribuição alimento 

e saúde

ATIVIDADE FÍSICA

Circuito de atividade
física montado para 

crianças

PEÇA TEATRAL

Peça de teatro toda 
voltada a Alimentação 
Saudável e atividades 

físicas

Um circuito será montado com atividades que levarão o público 
a uma reflexão sobre os seus hábitos alimentares.



CAMINHÃO
MEUS HÁBITOS SAUDÁVEIS

O público será convidado a entrar no caminhão onde haverá uma nutricionista que 

de uma forma simples e objetiva, falará sobre a influência da boa alimentação na 

vida de cada ser humano. Ilustrará as diversas substituições de alimentos e 

alertará sobre os efeitos do sal, açúcar e gordura.

No caminhão haverá, também, uma exposição com fotos sobre a História da 

Alimentação da Raça Humana e jogos interativos. Um prato gigante imantado, 

confeccionado em PS, dará a oportunidade do público montar o seu prato com 

alimentos saudáveis. Outra atividade que fará parte do caminhão será um quadro 

onde o público montará uma palavra cruzada sobre alimentos.



Após saírem do caminhão as crianças receberão uma cartilha em 

formato de passaporte onde percorrerão as oficinas e serão 

convidados a assistirem uma peça de teatro sobre o tema 

Um jogo de trilha confeccionado em lona, levará os participantes a 

caminhar por situações onde a boa alimentação será destacada.

JOGO 
INTERATIVO



ESCADA 
ALIMENTAR
Através de uma escada e de diversos

alimentos os participantes serão

orientados a colocar os órgãos do

aparelho digestório onde será explicado

qual a função de cada órgão responsável

pela digestão e a contribuição de cada

alimento para a saúde . Será enfatizado

o coração que é responsável pelo

bombeamento do sangue e também o

acúmulo de gordura nas veias onde

ocasiona o Colesterol.



ATIVIDADE FÍSICA

A atividade física também estará presente com um 

circuito montado com pneus, bambolê, onde os 

participantes farão corridas sobre os obstáculos, 

pulando com os dois pés, um pé só, passando por 

entre os bambolês, dentre outros.



Após as oficinas e a visita à exposição, o público será

convidado a assistir uma peça de teatro toda voltada a

Alimentação Saudável, Exercícios Físicos, sempre havendo

uma interação e participação dos alunos.

Após o término do teatro o público receberá um quebra

cabeça com um conteúdo referente aos Hábitos

Alimentares e todos receberão uma cartilha onde poderão

compartilhar todos os ensinamentos aprendidos.

PEÇA 
TEATRAL



AÇÃO EXTRA
CAPSULA DO TEMPO

COMO SERÁ NOSSA ALIMENTAÇÃO DAQUI 10

ANOS?

Antes de iniciarmos a apresentação da peça de

teatro, todos serão convidados a deixar uma

mensagem na cápsula do tempo. Com uma garrafa

pet servindo de cápsula e pedaços de papel todos

poderão responder a seguinte pergunta: Como será

nossa alimentação daqui 10 anos?

Ao colocarem as respostas na garrafa pet todos

estarão dando um passo para a reflexão sobre os

alimentos ingeridos.



CIRCULAÇÃO DO 

PROJETO

O projeto terá uma 
itinerância por 3 

semanas, totalizando 
15 dias de projeto.

NÚMERO DE 

ESCOLAS

O projeto poderá atender 
até 15 instituições, 

considerando um dia em 
cada uma.

NÚMERO DE 

ATENDIMENTOS

A expectativa do 
projeto é atender 

5.000 crianças.



INDICADORES Através do Diagnóstico Socio Ambiental de Pesquisa de
Satisfação realizamos uma análise dos indicadores.



O Projeto Hábitos Saudáveis será neuralizado pela empresa 

Ecotransforma e receberá o selo Ecotransforma Tag, para que as emissões 

de gases de efeito estufa (GEE) decorrentes de qualquer atividade humana como 

produtos, serviços, construções DURANTE o evento sejam compensadas.

SUSTENTABILIDADE



Contato

(51) 3737.0809

contato@vrprojetos.com.br

mailto:contato@vrprojetos.com.br

