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Figura 2. Relação de fatores que influenciam o
comportamento alimentar:
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         O comportamento alimentar é o conjunto de
ações relacionadas ao alimento, que não envolve
apenas a ingestão, mas como você se relaciona
com esse alimento. O comportamento alimentar
pode influenciar diretamente nos hábitos
alimentares, que no ponto de vista da nutrição,
são conceitos diferentes, mas se relacionam
constantemente. 
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Fatores genéticos, como predisposição para
doenças, personalidade, emoções, idade e sexo. 

Família, amigos e aspectos culturais. 

Classe econômica, falta de conhecimento
específico e ausência de disponibilidade de
alimentos. 

Gostos, aversões, textura, visual do alimento. 

Comportamento alimentar e sua importância no cenário da
alimentação

    O nosso comportamento alimentar pode ser
influenciado por diversos fatores: características
pessoais, recursos disponíveis, fatores sociais e
preferências sensoriais. 

    Atualmente, tem-se uma preocupação com o
comportamento alimentar das crianças, visto que
isso atrapalha seu desenvolvimento - 31,8% das
crianças entre 5-9 anos estão com excesso de
peso, sendo 10% crianças menores de 5 anos - 

Figura 1. Podemos entender da seguinte forma:



    Como adultos e responsáveis na formação do
comportamento alimentar, é importante entender a
responsabilidade que envolve esse processo e todos os
colaboradores que estão envolvidos nele!!
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  A escola exerce uma influência positiva nas escolhas alimentares de todos os alunos e colaboradores. 

A escola investe em atividades de educação alimentar e nutricional que fazem com que os alunos
desenvolvam hábitos mais saudáveis no ato de comer. Veja alguns exemplos: 

O ambiente escolar atua constantemente para aumentar a qualidade de vida dos alunos, incentivando
algumas mudanças, tais como: 

Redução do
consumo de

ultraprocessados

Fazer refeições
mais longe das

telas

Conhecimento dos
rótulos presente
nas embalagens
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A estrutura escolar investe na profissionalização dos colaboradores para que eles
promovam saúde no ambiente que atuam, principalmente na elaboração das refeições

     Nesse mês de fevereiro tivemos o Curso de Formação Anual dos Merendeiros com o tema -
Manipuladores de Alimentos e a Alimentação Escolar: uma parceria de sucesso. Diversos temas foram
trabalhados, desde as Boas Práticas de Manipulação e Controle Higiênico Sanitário a questões do
Comportamento Alimentar, com vários convidados de peso na nossa programação. Os merendeiros
finalizaram o curso cheios de conteúdo de valor e revigorados para começar mais uma ano de trabalho,
fazendo o que mais gostam: alimentar nossos alunos com comida boa e feita com muito carinho.  Confira
abaixo algumas fotos desse momento:


