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RESUMO 
 
 

É evidente que o homem moderno apresenta muitos hábitos inadequados no seu 
comportamento e que geram consequências negativas à sua qualidade de vida, sendo um dos 
principais, o hábito alimentar desequilibrado. Uma alimentação incorreta é fonte de diversas 
doenças ou desequilíbrios na saúde humana, como por exemplo, a anorexia, a bulimia, a 
anemia, os problemas cardíacos e a obesidade, que afetam uma parcela considerável da 
população, tanto dos países mais desenvolvidos quanto dos que estão em desenvolvimento. 
Como se trata de um problema de raízes comportamentais, de maus hábitos adquiridos a partir 
da infância que podem perdurar por toda uma vida, uma das melhores soluções para combater 
este problema é a educação preventiva, que se inicia nas primeiras séries escolares, ou até 
mesmo no ensino médio. Neste trabalho, pretende-se elaborar uma forma lúdica e ao mesmo 
tempo educativa, envolvendo jogos ou brincadeiras voltados para crianças na fase da 
Educação infantil, para que seja realizado um trabalho periódico de conscientização alimentar, 
em que as crianças aprendam, desde cedo, a se alimentarem de maneira mais adequada e 
assim garantir um futuro de maior qualidade e melhor saúde. O projeto consiste no 
desenvolvimento da reflexão sobre a melhoria da educação alimentar. A elaboração de um 
jogo com informações sobre uma alimentação saudável voltada para crianças em anos iniciais 
da Educação pode ajudar no processo de desenvolvimento de conscientização  e oferecer a 
elas conhecimentos mínimos suficientes para incentivá-las desde cedo a corrigir maus hábitos 
alimentares. O jogo elaborado foi chamado de “Boliche saudável”. As regras são basicamente 
as mesmas do boliche comum, com o qual estamos acostumados. A diferença é que, no caso, 
cada pino estará com a imagem de um alimento, saudável ou NÃO SAUDÁVEL. O objetivo 
principal do jogo é derrubar os pinos com os alimentos que fazem mal à saúde, procurando 
manter em pé os pinos que contém alimentos saudáveis. Tal jogo será apresentado em 
unidades de escolas infantis, de modo a interagir com crianças com faixa etária de 3 a 7 anos, 
aproximadamente.Porém, a conscientização deve partir, primeiramente, dos pais. Um projeto 
aplicado apenas com as crianças seria considerado nulo, pois sem o apoio dos pais na causa, 
os hábitos alimentares do filho não mudarão. Por isso, uma apresentação especial será feita 
aos pais e responsáveis, expondo a frequente má alimentação e incentivando melhoras, não só 
nos hábitos alimentares, mas também na qualidade de vida de toda a família. Assim, as 
crianças teriam hábitos saudáveis desde a infância. Espera-se que com o jogo educativo para 
as crianças e com o incentivo de melhora aos pais, os maus hábitos alimentares possam ser 
mudados, para que um novo comportamento proporcione uma melhor qualidade de vida para 
todos, em especial às crianças. 


