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A FDE-Fundação para o Desenvolvimento da Educação, por meio de seu Departamento 

de Gestão de Projetos - DGP, vinculado à Gerência de Projetos Pedagógicos – GPP da 

Diretoria de Projetos Especiais - DPE, mantém parceria com a Horizonte Educação e 

Comunicação desde 2002.  

 

Neste ano de 2020, a coparticipação com a referida empresa se destina à realização de 

um de seus projetos culturais e educacionais – Cultura Alimentar do Brasil –  no 

âmbito do Programa Escola da Família em unidades escolares da rede estadual de 

ensino paulista. 

 
Cultura Alimentar do Brasil é um projeto cultural com foco educacional, e tem por 

objetivos:  

→ Promover a mudança de atitude em relação ao desperdício de alimentos. 

→ Esclarecer os conceitos de soberania e segurança alimentar. 

→ Valorizar o conhecimento e o consumo de alimentos saudáveis. 

→ Desenvolver ações educativas em conformidade com a BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular)  e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da 
agenda 2030. 
 

→ Atender escolas do Ensino Fundamental II (6° ao 9° anos). 

→ Valorizar a cultura alimentar de cada região brasileira. 

 

Desenvolvimento das Ações 
 
Serão oferecidas aos professores duas oficinas, sendo: 
 



→ primeira oficina: formação virtual (3h de duração, ou em duas vezes 1h30 cada 
uma) com: 

 
– formadora que fará uso de metodologias ativas virtuais como sala de aula   
    invertida e mapas semânticos; 
 
– capacitação de ferramentas digitais de apoio, como mentimeter, padlet e            
    google forms; 
 

→ segunda oficina: live com nutricionista do Sesc e devolutivas das atividades  
 apresentadas (3h) com: 
 
– nutricionista de experiência, mostrando, ao vivo, o aproveitamento integral 
   de alimentos (aberta também a merendeiras); 
 

        – livro digital; 
 

– professores apresentam suas experiências com alunos, e os resultados 
                do uso das ferramentas digitais; 
 

→ 30 vagas para professores. Será emitido o certificado de participação. 
 
 
Diretorias de Ensino Participantes:  

 

• Pirassununga: cidades Araras, Pirassununga e Santa Cruz da Serra 

• Norte 2 – São Paulo 

 

Participantes: 

 

• PCNPs Projetos Especiais/PEF  

• Professores: Ciências, Geografia, História e Língua Portuguesa 

• Alunos do Ensino Fundamental II 

• Comunidade – integração semana letiva e PEF. 


