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Avaliar a aceitabilidade da alimentação escolar

por crianças de 4 a 6 anos de uma creche do

Bairro Ponte do Imaruim - Palhoça /SC.

OBJETIVO GERAL



 Verificar a aceitabilidade do público–alvo pela 

refeição oferecida;

 Avaliar a qualidade sensorial das refeições servidas;

Orientar as merendeiras, propondo melhorias na 

qualidade sensorial das refeições;

 Realizar atividades de educação nutricional com as 

crianças;

 Divulgar os resultados da pesquisa para a 

comunidade escolar e meio acadêmico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



A pesquisa foi realizada com 31 crianças de

ambos os sexos, com idade compreendida

entre 4 e 6 anos, que freqüentam a Creche

do Centro Comunitário Ponte do Imaruim

(CCPI).

METODOLOGIA



METODOLOGIA

ESCALA HEDÔNICA FACIAL HÍBRIDA

Fonte: STEDEFELDT, 2007 adaptado por ESPÍNDOLA, 2010.

Nome:____________________________________

Indique a carinha que mais representa o que você achou da preparação: 

______________________

Não gostei                   Indiferente/não sei                      Gostei                                         

(     )                                         (     )                                        (     )

Foi utilizada com as crianças a escala abaixo para a coleta dos dados 

(uma para cada preparação):



METODOLOGIA
FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL

Fonte: Espíndola, 2010

Indicadores
Muito 

ruim
Ruim Razoável Bom

Muito 

bom

Comentários / 

Sugestões

Apresentação

Temperatura

Textura

Sabor

Odor

Cor

Nome: ____________________________

Preparação: _______________________

Assinale com um “x” a sua opinião em relação a cada característica da preparação 

analisada: 

Com as professoras e merendeiras foi utilizada para a coleta de dados a 

seguinte tabela:



RESULTADOS



Percentual de escolha de consumo de cada preparação

Data Preparação
% de 

consumo 
número 

de alunos

18/10/2010

Arroz 100,00 31
Feijão 100,00 31
Omelete c/ cenoura 93,55 29

Alface c/ cenoura crua ralada 41,94 13

19/10/2010

Macarrão 100,00 31
Frango desfiado ensopado 90,32 28
Repolho branco ralado 38,71 12
Farinha de mandioca 45,16 14

20/10/2010

Arroz 100,00 31
Feijão 100,00 31
Almôndegas c/ molho 70,97 22
Vagem cozida 45,16 14

21/10/2010

Arroz 100,00 31
Feijão 100,00 31
Isca de carne acebolada 80,65 25
Tomate 64,52 20
Farinha de mandioca 61,29 19

22/10/2010
Arroz 100,00 31
Feijão 100,00 31
Ovos cozidos 83,87 26

Nº  total de crianças pelo nº total de crianças que escolheram 

determinada preparação:













RESULTADOS

 Adesão ao consumo de arroz, feijão e macarrão alta 

(100%);

 Média da adesão ao consumo de carnes alta 

(83,87%);

Média de adesão ao consumo de saladas baixa 

(47,58%);



RESULTADOS

 Preparações que atingiram o percentual mínimo de 

85% de aceitabilidade preconizado pelo PNAE:

Arroz;

Feijão;

Omelete.



RESULTADOS

 Avaliação sensorial realizada com as merendeiras:

As preparações classificaram-se em sua maioria 

como  “muito bom” para todas as características 

sensoriais, em todos os dias pesquisados.



SUGESTÕES

Realizar a combinação de cores, pratos 

coloridos são mais bem aceitos;

 Sempre oferecer um tipo de legume ou 

verdura nas refeições;

 Substituir as bacias plásticas por 

panelas de barro ou rechaud para assim 

garantir a manutenção da temperatura;



INTERVENÇÕES

Oficina “Visitando a feira”;

Visita a feira com a aquisição de 

legumes e frutas;

Desenho sobre a visita a feira;

Degustação de um suflê de legumes e 

uma salada de frutas;

Folder para os pais sobre o consumo de 

frutas, legumes e verduras.



Oficina “Eu adoro comer frutas, legumes 

e verduras”;

Confecção dos cartazes;

Vídeo nhoc, nhoc, nhoc;

Degustação de legumes com cortes 

diferenciados;

INTERVENÇÕES



 Teatro de fantoches “Super legumes e 

super frutas”;

Teatro;

Vídeo Saúde!!! Com Dr. Esportes.

Cartilha para as merendeiras.

INTERVENÇÕES



Pesquisas que visam avaliar o consumo da

alimentação escolar são fundamentais para

assegurar um fornecimento e uma ingestão

adequada dos alimentos. Através dos resultados

obtidos é possível intervir de forma positiva,

modificando e melhorando os fatores negativos

encontrados, favorecendo assim uma maior

aceitação

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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