
I FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DIÁLOGOS ARTICULADOS  

SOBRE ALIMENTAÇÃO E AMBIENTE

“Promover a Educação Alimentar e a Educação Ambiental 
na  sua totalidade passa pela nossa responsabilidade”.

Maio / Junho – 2011

INSCRIÇÕES
Período de 19 de abril a 02 de maio de 2011.

Acesse o site: adm2.pmf.sc.gov.br/siseve/sigepe;
clique em “Formação Permanente”, a seguir em inscrições, informe sua matrícula 

e senha do contra-cheque; selecione a
“I Formação em Educação Alimentar e Educação Ambiental: Diálogos Ar-

ticulados Sobre Alimentação e Ambiente” e confirme sua opção. Você poderá 
imprimir seu comprovante de inscrição.

CERTIFICADOS E CARGA HORÁRIA
Será emitido certificados de 30 horas para o participante que obtiver 100% de aproveita-

mento.

PÚBLICO ALVO
Professores do  Ensino Fundamental e Supervisores

Escolares que atuam nas Unidades Educativas da
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.

NÚMERO DE VAGAS
Ofertadas 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

LOCAL
Centro de Educação Continuada - CEC

Rua Ferreira Lima, 82, Centro.

INFORMAÇÕES
Caso não consiga efetivar sua inscrição entre em contato pelo telefone 2106-5918 (Lu-

ciana Napoleão ou pelo e-mail sigepe@pmf.sc.gov.br.

REALIZAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Secretaria Municipal de Educação
Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando 

Gerência de Programas Suplementares
Coordenação de Educação Ambiental 

Projeto de Educação Alimentar e Educação Ambiental

PARCERIA
Universidade Federal De Santa Catarina

Departamento de Nutrição
Núcleo de Trabalho em Educação, Saúde, Alimentação e Nutrição - NUTRESAN



 Na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis são 
desenvolvidos inúmeros projetos na área de Educação Am-
biental e Educação Alimentar cuja proposta é implantar e 
implementar ações de segurança alimentar e nutricional e 
de sustentabilidade do planeta. 
          Nosso maior desafio como educadores é articular 
estas ações para que as crianças e os adolescentes que fre-
quentam as nossas Unidades Educativas possam, de fato, 
aprender a cuidar melhor de si mesmos, de suas famílias e 
do ambiente onde vivem. 
                  A Educação Ambiental e a Educação Alimentar es-
tão inseridas nos Parâmetros Curriculares Nacionais como 
temas transversais e amparadas por leis específicas.
          A Lei 9.795 de 27/04/99, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental como componente essencial e perma-
nente devendo estar presente, de forma articulada, em to-
dos os níveis e modalidades do processo educativo (Art. 2º). 
          A Lei 11.947 de 16/06/09, dispõe sobre o Programa de 
Alimentação Escolar e inclui a Educação Alimentar e Nutri-
cional no processo de ensino e aprendizagem, que perpas-
sa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação 
e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de 
vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional 
(Art. 2º). 
 Esta formação tem como principal objetivo possibili-
tar a articulação destas e de outras áreas do conhecimento 
para que os alunos vivenciem e aprendam sobre esta 
temática.

APRESENTAÇÃO PROGRAMA

04/05/2011 – Direito Humano e Sustentabilidade

11/05/2011 – Prática social na escola: um diálogo entre 
educação ambiental e educação alimentar - Parte I

18/05/2011 – Prática social na escola: um diálogo entre 
educação ambiental e educação alimentar - Parte II

25/05/2011 – Aproximações entre educação alimentar, 
educação ambiental e o espaço escolar: política pública e 
currículo.

15/06/2011 – Educação alimentar e educação ambiental: 
traduzindo em ações pedagógicas

Maeli Fae¹ 
Sanlina Barreto Hülse¹ 
Janaina das Neves² 
Maria Cristina Marcon²
Neila Maria Viçosa Machado² 
Anelise Regina Royer Pinto³ 
Mick Lennon Machado³ 
Patrícia Maria de Oliveira Machado³ 
Tatiane Meirelles de Deus³
Thiago Peres jorge³ 
Juliana Theodora da Cunha Oliveira4

Priscila Porrua4

HORÁRIO: das 18h30min às 21h30min 

FACILITADORES:

1 Profissionais da SME de Florianópolis
2 Professora do Depto de Nutrição / UFSC / NUTRESAN
3 Nutricionista NUTRESAN
4 Bolsista do Curso de Nutrição


