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RESUMO 

São João del-Rei ou também conhecida como “São João dos Queijos”, localizada na 

região do Campo das Vertentes, possui pequenos e médios produtores com uma produção 

de 51 milhões de litros de leite. Por se tratar de uma considerável bacia leiteira e 

considerando o fato de que muitas crianças saem da Zona Rural para vir estudar na cidade. 

Objetivou-se utilizar ferramentas educacionais para traçar o perfil de crianças do ensino 

fundamental frente ao conhecimento sobre produção e consumo de leite e seus derivados 

e com isso fomentar o consumo de leite nessa região. Para tal, foram utilizadas como 

ferramentas educacionais antes e após a aplicação de questionários, palestras e jogos 

lúdicos que versavam a respeito do leite, sua produção e importância para saúde. Foi 

observado na análise dos questionários que todas as crianças consomem leite, e que em 

67% o mesmo é consumido adoçado. Observou-se que o consumo de leite muitas vezes 

se restringe ao café da manhã e a rotina dos pais cada vez mais influencia a alimentação 

dos filhos. As atividades do programa de extensão “Eu Como Cultura” devem ter 

continuidade para que possam ser realizadas futuramente, outras pesquisas 

proporcionando melhorias na didática e ensino para escolares, que são interessados pelo 

tema. 

 

 

Palavras-chave: Extensão universitária; Educação nutricional; Cadeia de lácteos 
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ABSTRACT 

 

Production of 51 million liters of milk. Because it is a large milk basin and considering 

the fact that many children leave the rural area to come to study in the city. The objective 

was to use educational tools to trace the profile of elementary school children to 

knowledge about the production and consumption of milk and its derivatives and thereby 

encourage milk consumption in this region. For this, they were used as educational tools 

before and after the application of questionnaires, lectures and games that dealt with milk, 

its production and importance for health. It was observed in the analysis of the 

questionnaires that all the children consume milk, and that in 67% it is consumed 

sweetened. It was observed that the consumption of milk is often restricted to breakfast 

and the routine of the parents increasingly influences the feeding of the children. The 

activities of the "I As Culture" extension program should be continued so that they can 

be carried out in the future, other researches providing improvements in didactics and 

teaching for students who are interested in the subject. 

Keywords: university extension; nutritional education; dairy chain 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O leite é um alimento rico em nutrientes capaz de proporcionar o bom 

desenvolvimento e crescimento de crianças, a utilização de ferramentas educacionais em 

escolas tendo em vista apresentarem os benefícios da ingestão de leites e derivados pode 

servir como instrumento de informação nutricional e reflexão para que as próprias 

crianças optem por esse alimento durante suas refeições. 

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite, com 35,1bilhões de litros. 

ano-1; (EMBRAPA, 2018).  

Em Minas Gerais, as mesorregiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes 

produzem juntas cerca de 1,104milhões de litros de leite, o equivale a 13,9% da produção 

total do Estado. Com relação a produtividade, o Campo das Vertentes tem o melhor 

aproveitamento estadual, sendo este de 2,027itros por vaca (CARNEIRO et al., 2011). 

São João del- Rei ou também conhecida como “São João dos Queijos”, localizada 

na região do Campo das Vertentes, liderou a produção de leite com 51milhões de litros, 

já a produção na microrregião do Campo das Vertentes em 2017 frente ao ano anterior 

aumentou 33,4%, de 219milhões de litros para 292,2milhões de litros de leite (IBGE 

2018). 

O leite oferece proteínas de alto valor biológico que atende as demandas 

fisiológicas dos seres humanos em diversas faixas etárias, além disso é imprescindível 

para o desenvolvimento ósseo, principalmente na fase infantil. Haja vista que, nessa fase, 

o organismo demanda maiores quantidades de cálcio para o fortalecimento dos ossos e 

dentes (HARAGUICI et al., 2006). 

Diante desse contexto, objetivou-se traçar o perfil de crianças do ensino 

fundamental frente ao conhecimento e consumo de leite e seus derivados utilizando 

ferramentas educacionais. 
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2.REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.2- QUALIDADES DO LEITE E SUA IMPORTÂNCIA PARA SAÚDE  

 

Segundo o Art. 475 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal (RIISPOA), entende-se por leite, sem outra especificação, o produto 

oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem 

alimentadas e descansadas (BRASIL, 2005). 

O leite pode ser considerado um alimento de alta densidade nutritiva por conter: 

minerais, proteínas, carboidratos, lipídeos e componentes sólidos. Sendo o Cálcio um dos 

principais minerais, extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento 

ósseo.  

O cálcio em conjunto com a vitamina D possui uma alta digestibilidade e absorção. 

Apesar dos benefícios, o consumo do leite está abaixo do recomendado, 500 mg de cálcio 

por dia na fase infantil. Cada 200ml de leite tem aproximadamente 240 mg de cálcio. 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) para atingir essas necessidades deve-se 

consumir três porções de leite ou lácteos por dia para uma alimentação saudável (BRASIL, 

2006).  

O aleitamento materno além de promover vínculo entre a mãe e a criança, possui uma 

nutrição adequada e protege a criança contra doenças aumentando sua imunidade.  A 

amamentação no seio deve ser exclusiva nos primeiros quatro a seis meses de vida e 

complementada até os dois anos de idade segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Ainda assim o número de crianças amamentadas com o leite materno ainda é pequeno, sendo 

que o leite materno é essencial para uma nutrição adequada do recém-nascido. A introdução 

do leite de vaca e outros tipos de leite em substituição ao leite materno vêm sendo frequente 

podendo ocasionar prejuízos a saúde da criança e alergia a proteína o leite de vaca (BRASIL, 

2015). 

O leite é um alimento que contém muitos nutrientes, além de apresentar alta 

perecibilidade. Sendo assim, vários cuidados devem ser tomados para obtenção do mesmo, 

desde o manejo com os animais até o processamento do produto como, por exemplo: 

ambiente de criação dos animais, saúde do rebanho, higiene do ordenhador e equipamentos 
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de ordenha, qualidade da água utilizada nos processos de obtenção do leite e 

processamento. 

 O leite cru pode possui diversos tipos de bactérias. Para minimizar a proliferação 

dessas e seu impacto negativo sobre a qualidade, o armazenamento e refrigeração do leite 

logo após a ordenha é extremamente importante. Portanto, para se obter um leite de 

qualidade uma das medidas fundamentais é manter correto resfriamento além de condições 

de higiene adequada (ARCURI et al.,2006). 

Por restrições alimentares, preceitos religiosos, questões culturais e afins, algumas 

pessoas evitam o consumo do leite. Ademais, a falta de conhecimento acerca da qualidade 

do produto e de distúrbios alimentares que podem acometer algumas pessoas, o consumo do 

leite pode ser eliminado da dieta sem mesmo se ter a informação de que esse alimento pode 

servir como fonte de vários nutrientes e proporcionar um estado ótimo de saúde. Um dos 

casos mais corriqueiros de controvérsias diz respeito à diferença entre alergia a proteína do 

leite e intolerância a lactose (OLIVEIRA,2013) 

A intolerância a lactose é uma reação adversa que não envolve o sistema imunológico 

e sim, ocorre devido a uma falha de uma enzima (Lactase) classificada como uma 

intolerância alimentar. A alergia a proteína do leite de vaca é uma reação alérgica do sistema 

imunológico do recém-nascido em contato com as proteínas do leite de vaca (ANVISA, 

2016).  

 Contudo, atualmente os mercados possuem uma vasta gama de produtos apropriados 

para pessoas com intolerância a lactose e alergia a proteína do leite. No atual cenário, as 

indústrias e empresas estão buscando cada vez mais agradar seus consumidores com 

variedades e produtos de qualidade.  
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2.2.1- Tipos de leites  

 

De acordo com a legislação vigente assim se destaca alguns produtos lácteos 

ofertados no mercado. 

Leite pasteurizado - leite liquido que foi submetido ao tratamento térmico, com 

aquecimento a temperatura de 72 a 75°C, por 15 a 20segundos (processo rápido), em 

equipamento de placas com termo registrador e termorregulador automático, seguido de 

refrigeração imediata a temperatura igual ou menor que 4°C, seguido do envasamento 

(BRASIL, 1996). 

 

A IN 62 classifica o leite pasteurizado de acordo com a matéria gorda em: 

- Leite pasteurizado integral; 

- Leite pasteurizado semidesnatado; 

- Leite pasteurizado desnatado. 

 

Leite Longa Vida, ultrapasteurizado ou UHT - leite liquido homogeneizado 

que foi submetido a temperatura entre 130 e 150°C, durante 2 a 4 segundos, mediante 

processo térmico de fluxo contínuo, e imediatamente resfriado a temperatura inferior a 

32°C, seguido de envasamento asséptico. 

 

2.2.2 Teor de gordura 

           - Leite pasteurizado integral: contém, no mínimo, 3% de gordura. 

-Leite pasteurizado semidesnatado: contém 2,9 a 0,6% de gordura. 

- Leite pasteurizado desnatado: contém, no máximo, 0,5% de gordura. 
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2.2.3 Derivados  

 

Entende-se por queijo o produto fresco ou maturado que se obtém por separação 

parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado), 

ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, de enzimas específicas, de 

bactérias específicas, de ácido orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade 

apta para uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias e/ou 

especiarias e/ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias 

aromatizantes e matérias corantes (BRASIL, 1996). 

Segundo Perry (2004) o queijo está entre os alimentos mais completos e 

recomendáveis na alimentação devido ao seu valor nutritivo e suas características 

sensoriais que vem conquistando o paladar das pessoas. Os queijos contem: proteínas, 

carboidratos, lipídeos, vitaminas, alta digestibilidade e cálcio.  

Os leites fermentados têm seu valor nutricional próximo ao do leite, sendo 

qualificado como uma boa fonte de cálcio, fosforo, vitaminas (B2 e B12), magnésio. 

Possui uma alta concentração de proteínas com alta digestibilidade. O iogurte ainda ajuda 

a reduzir os níveis de colesterol e proteção contra infecções gastro intestinais.  

(BUTTRISS,1997). 

Entende-se como manteiga, o produto gorduroso obtido pela mistura e 

malaxagem, com ou sem modificação biológica do creme pasteurizado, derivado 

exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados. A matéria 

gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea (BRASIL, 

1996) 
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2.3- IMPORTÂNCIA DO LEITE PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

DA CRIANÇA 

 

As quantidades de cálcio exigidas para um adequado crescimento e 

desenvolvimento ósseo variam durante a vida dos indivíduos; a fase infantil e 

adolescência são as que mais demandam consumo de cálcio devido ao rápido crescimento 

ósseo (FLAYNN, 2003). Com isso o cálcio tem grande importância para o tecido ósseo 

podendo assim, evitar a redução da massa óssea (osteoporose) em pessoas mais velhas. 

Por ser o leite e seus derivados produtos com alta biodisponibilidade de cálcio e também 

por ser acessível financeiramente a grande parcela da população os produtos lácteos 

podem ser utilizados como fonte de nutrientes na alimentação humana. 

A obesidade infantil vem aumentando nos últimos anos, devido a mudança da 

rotina diária dos pais e crianças. Pouco se tem tempo para almoçar em família, com a 

tecnologia e uso do micro-ondas aumenta o consumo de fast foods, comidas práticas e 

industrializadas. A obesidade pode levar a serias doenças como: diabetes, hipertensão 

arterial, problemas cardíacos, sedentarismo, problemas respiratórios (CAMARGO et 

al.,2013). 

Buscando- se alternativas para instruir as crianças a obterem hábitos alimentares 

mais saudáveis. A portaria Interministerial nº 1.1010 de 8 de maio de 2006, do Ministério 

da Saúde e o Ministério da Educação, recomendam o tema alimentação saudável no 

projeto político pedagógico das escolas de educação infantil, fundamental e ensino médio. 

(BRASIL, 2006).  

 

 

2.4- EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

 

Devido ao avanço tecnológico, alto consumo de comidas rápidas e práticas no dia 

a dia, e pais que trabalham o dia todo, as crianças e adolescentes vem trocando uma 

alimentação saudável como: hortaliças, legumes, frutas, leites e derivados por 

guloseimas, doces, frituras, refrigerantes. Os pais são grandes influenciadores e 
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disseminadores de informações para promover hábitos alimentares saudáveis para as 

crianças. A idade escolar é a mais importante, pois é nessa fase que as crianças estão 

abertas a novos conhecimentos, interação social, cultural e psicossociais.  

Segundo Lima (2004, p.81): 

 

Educação Nutricional é, pois, um processo educativo no qual, através 

da união de conhecimentos e experiências do educador e do educando, 

vislumbra-se tornar os sujeitos autônomos e seguros para realizarem 
suas escolhas alimentares de forma que garantam uma alimentação 

saudável e prazerosa, propiciando, então, o atendimento de suas 

necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais.  

 

A escola é um dos ambientes mais viáveis para desenvolver ferramentas 

educacionais voltadas a hábitos alimentares e nutricionais. O ambiente escolar é um 

espaço estratégico de vivencia e formação de hábitos onde os escolares passam maior 

parte de seu tempo (BURLANDY, 2004). Além disso, as crianças são grandes 

disseminadores de informações, podendo levar conhecimentos relevantes adquiridos 

dentro da escola aos seus pais e seu ambiente de convívio.  

A educação nutricional é uma ação voltada ao processo de mudança no campo de 

saúde, promovendo ao indivíduo uma melhor decisão a respeito de sua alimentação, visto 

que uma alimentação desequilibrada pode causar futuros problemas a saúde (XAVIER et 

al.,2013). As ferramentas educacionais são importantes para despertar a curiosidade e 

reflexão dos escolares em relação aos seus hábitos alimentares através de jogos, 

apresentações, cartilhas, diálogos e entretenimentos (KISHIMOTO et al.,2007). 

Quando o aprendizado ocorre de forma lúdica, desenvolve a percepção, visão, 

concentração, desenvolvimento da linguagem e socialização dos escolares. É uma forma 

de despertar nas crianças o pensar, a reflexão e o interesse por temas diferenciados. É 

muito importante para a criança o momento de jogar e brincar, pois, traz bem-estar e 

ajudam na saúde física e mental. Com isso um trabalho em que se utilizam ferramentas 

educacionais de forma lúdica e interativa, faz com que as crianças consigam assimilar e 

absorver de forma descontraída o conteúdo ensinado, possibilitando e favorecendo 

escolhas alimentares mais saudáveis (OLIVEIRA et al., 2011) 
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3. MATERIAL E METODOS  

 

O presente trabalho foi aprovado e avaliado pelo CEPSJ – Comitê de ética e 

pesquisa de São João del -Rei com o CAEE: 09599019.3.0000.5151. 

O universo amostral compreendeu alunos do ensino fundamental do terceiro ao 

quinto ano. Ao total foram entrevistados 111 crianças com idade entre 6 a 11 anos.  

O trabalho foi realizado na Escola Estadual Doutor Garcia de Lima, na cidade de 

São João del- Rei-MG, com turmas do terceiro ao quinto ano em função da sua logística 

e disponibilidade, durante uma semana com duração de uma hora. 

Todas as atividades propostas foram previamente analisadas e autorizadas pela 

direção da escola, com consentimento dos pais e das crianças. 

 As atividades foram realizadas com o apoio e participação do grupo de Estudo, 

Pesquisa e Extensão em Lácteos (GEPEL) que contribuiu com as dinâmicas e 

apresentações. Foi feito um treinamento didático e pedagógico dos participantes 

buscando adequar os temas a linguagem das crianças. Após o treinamento as equipes 

foram separadas para cada turma da escola.  

 

A coleta de dados se deu em etapas conforme descrição abaixo: 

 

Etapa I: Para a coleta de dados foi elaborado um questionário objetivo composto 

por cinco questões fechadas referentes ao consumo e tipos de leite bem como frequência 

de consumo diário (Apêndice A). Cada aluno recebeu um questionário e respondeu 

assinalada a opção que mais se assimilava aos seus hábitos alimentares.  

 

        Etapa II: foi realizada uma apresentação com slides ilustrativos (Figura 1) como 

ferramenta educacional com o objetivo de informar e conscientizar as crianças sob o 

processo de obtenção higiênica do leite na fazenda.  Foram abordados nessa etapa temas 

como: Alimentação dos animais, mostrando a importância de uma alimentação adequada 

para o rebanho produzir leite de qualidade. O processo de ordenha e sua higienização, 

diferenças de ordenha, tipos de produtos lácteos, diferença entre intolerância a lactose e 

alergia a proteína do leite, tipos de leite, amostra das embalagens de leite e suas 
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diferenças, enfatizando o processo de pasteurização que eles sofrem, manejo das vacas, 

conservação do leite, chegada do leite aos laticínios e por final como o leite chega à mesa 

do consumidor de forma saudável.  

Etapa III: Após a apresentação foi realizada uma dinâmica (Figura 2) para 

reforçar o aprendizado das crianças e esclarecer as dúvidas. Para a realização dos jogos 

foram separadas equipes de acordo com o número de alunos de cada turma. Os jogos 

apresentados foram: jogo dos sete erros, diferenciação entre os lácteos, adivinhação, 

perguntas e respostas (Figura 3). 

 

   Figura 1: História do leite 

 Fonte: Arquivo Pessoal 
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    Figura 2: Dinâmica 

       Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

     Figura 3: Materiais para os jogos 

         Fonte: Arquivo pessoal 
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Encerrando os jogos, foi aplicado um novo questionário (Apêndice B) com cinco 

questões abertas relacionadas a apresentação e os jogos, avaliando assim a influência da 

ação de conscientização sobre a produção, importância e benefício do leite para a saúde. 

O questionário aplicado compreendeu em perguntas para identificar se os escolares 

aprenderam o processo do leite saindo da fazenda até o laticínio, tipos de leite, derivados, 

assim como a visão das crianças sobre a importância dos derivados e do leite para a 

alimentação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os dados referentes à etapa I estão apresentados nos gráficos abaixo: 

Quando se trata da importância do consumo do leite (Figura 4) 57% das crianças 

responderam que apenas consomem o leite por consumir, 23% consomem porque gostam, 

19% acham o leite saudável e 1% consome o leite, pois lhe é ofertado pelos pais. Observa-

se que os escolares consomem e gostam do produto, porém tem pouco esclarecimento a 

respeito do leite e sua importância para saúde, considerando-se que apenas 19% dizem 

tomar o leite por ser saudável.  

 

 

  

Figura 4: Gráfico que representa o consumo de leite e derivados. 

 

Em relação ao preferencial de consumo 36% dos alunos responderam que 

consomem um copo de leite ao dia, 35% dois copos e 29% três ou mais copos (Figura 5). 

Levado em consideração o guia alimentar para a população brasileira, o recomendado é 

consumir três porções diárias de leite e derivados por dia. Para atingir as necessidades 

diárias de cálcio uma criança teria que tomar, por exemplo: 2 copos de leite por dia e 1 

copo de iogurte para uma boa ingestão de cálcio (BRASIL, 2006). Observa-se que grande 
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parte dos escolares não consome a quantidade mínima recomendada. Sabe-se que é na 

fase infantil que ocorre um maior crescimento ósseo e muscular necessitando de uma 

maior quantidade de cálcio para o fortalecimento dos ossos e dentes, logo, o baixo 

consumo pode favorecer o aparecimento de distúrbios alimentares no futuro.  

 

 

 Figura 5: Gráfico sobre a frequência do consumo de leite 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação a preferência em tomar o leite, 67% dos entrevistados preferem tomar 

o leite com achocolatado e apenas 16% e 8% preferem com café e ou de outra forma, 

respectivamente (Figura 6). Baseado nessas informações e no fato de que somente 9% 

dos entrevistados preferem ingerir o leite sem nenhum incremento, pode-se constatar que 

o leite puro não agrada muito o paladar das crianças que mostram preferência por 

alimentos mais adocicados como o achocolatado. Uma forma de reduzir o consumo do 
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achocolatado é diminuir gradativamente a quantidade do produto misturado ao leite. Aos 

poucos a criança vai acostumando com o novo sabor, podendo até pedir o leite puro que 

é muito mais saudável. (RANGEL, 2019).  

 

 

Figura 6: Gráfico preferência em como tomar leite 
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Em relação ao tipo de leite consumido 67% dos alunos optam pelo leite UHT, por 

ser um leite de fácil acesso, maior conservação, opção de marca e preços (CASTRO et 

al., 2012); 18% preferem o leite de saquinho por acharem que é um leite sem 

conservantes, visto que o leite de saquinho passa pelo mesmo processo térmico do leite 

UHT, porém é uma pasteurização mais lenta, sendo que após aberto dura apenas cinco 

dias devido a sua embalagem. Já o leite UHT, dura quatro meses na prateleira devido ao 

tratamento térmico (pasteurização) e sua embalagem. Os 13% que consomem o leite cru, 

acreditam que o leite é mais saudável, isento de conservantes, maior quantidade de 

gordura e mais sabor (MARTINS et al., 2013 apud OLIVAL et al., 2002) (Figura 7). 

Deve-se tomar cuidado com esse tipo de leite, buscando a procedência do mesmo e sobre 

o estado de saúde do rebanho, visto que o leite cru sendo somente fervido não diminui os 

riscos de certas doenças como: brucelose, tuberculose. Essas doenças são resultados de 

um rebanho com falhas de manejo. Os leites que são vendidos no mercado passam por 

uma inspeção, no qual o objetivo é zelar pela saúde do consumidor, sendo que a indústria 

que não agir corretamente cumprindo as legislações pode ser penalizada ou até mesmo 

serem inativadas. 
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Figura 7: Gráfico Tipo de leite consumido. 

 

Quando se trata do motivo da escolha do leite, 49% das crianças responderam que 

é porque os pais compram esse produto o que demonstra a influência dos mesmos em 

relação aos hábitos alimentares das crianças. 22% tem consciência dos benefícios e 

importância do leite para a saúde, sendo que 26% optam em comprar o leite devido ao 

seu sabor.  

Apenas 3% são influenciados por propagandas ou marcas no ato da compra 

(Figura 8). Segundo Mello et al., (2004) dentre os fatores que influenciam o habito 

alimentar das crianças estão os fatores externos (ambiente familiar, amigos, valores 

culturais, sociais, e influência da mídia) e os fatores internos são: psicológico, auto estima, 

preocupação com a imagem, saúde, preferencias.  
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Figura 8: Gráfico motivo da escolha desse leite. 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados referentes à etapa II serão discutidos abaixo: 

Foi apresentado na segunda etapa do projeto um pouco da história da cadeia 

produtiva do leite. Dentro desse tema foi abordado: Os cuidados com o rebanho, tipos de 

ordenha, transporte do leite, análise laboratorial, processo de pasteurização, derivados do 

leite, envasamento e tipos de embalagens.  

Nessa etapa foi aplicado aos alunos após a apresentação e jogos lúdicos sobre o 

tema um questionário composto, de forma geral, por perguntas discursivas. 

Inicialmente solicitado aos alunos que descrevessem o caminho do leite até a casa 

do consumidor. Muitas crianças ao responderem essa pergunta, seguiram exatamente 

como estava na apresentação, enfatizando a retirada do leite na fazenda, através do 

caminhão com refrigeração, chegando ao laticínio, passando pela análise laboratorial e 
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pasteurização. O uso da palavra “pasteurização” foi muito utilizada pelos alunos, 

ressaltando que as mesmas prestaram atenção em relação ao aspecto qualidade do leite 

bem como o processo que se aplica afim de eliminar os microrganismos patogênicos. Ao 

final, ao relatarem que o leite sai do mercado até suas casas, as crianças deixaram bem 

claro o papel da mãe na compra do produto, mostrando mais uma vez, o quanto o papel 

dos pais é importante para os hábitos alimentares das mesmas. Algumas crianças 

descreveram os processos e outras fizeram em forma de cronograma como na figura 

abaixo (Figura 9). 

Figura 9: Cronograma do leite. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A segunda pergunta foi em relação ao consumo do leite e o porquê de se consumir 

tal produto. A maioria respondeu que consome o leite por fazer bem a saúde, ter nutrientes 

e proteínas importantes para nosso organismo, ser saudável, fortalecer ossos e dentes. 

Comparando com a primeira etapa do trabalho, aonde as crianças apenas tomavam o leite 

por tomar, após as apresentações podemos perceber que a visão dos escolares a respeito 

do produto ampliou, trazendo uma reflexão e aprendizado a respeito dos benefícios do 

leite para a saúde.   

Em contrapartida, algumas crianças não tomam leite devido ao seu gosto ou pelos 

pais consumirem outro tipo de leite que não seja de origem animal. Os restantes dos 

escolares tomam leite somente com achocolatado ou misturado ao café, ou seja, o sabor 

do leite ainda é um fator limitante ao seu consumo in natura. Porém todos relatam 
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consumir derivados do leite, sendo um ponto positivo, pois os mesmos possuem uma boa 

quantidade de cálcio e vitaminas. Crianças tem esse hábito em consumir o leite misturado 

a algo, devido às mães colocarem em sua alimentação a partir de um ano de idade 

compostos lácteos, que são adoçados, fazendo com que o paladar das crianças se 

acostume ao sabor adocicado. Logo, desacostumam-se como sabor do leite puro 

(BEBAMAISLEITE, 2019).  

A terceira pergunta foi referente aos tipos de leite, visto que nas apresentações 

foram destacados os leites em relação ao seu teor de gordura (desnatado, semidesnatado, 

integral e leite zero lactose) enfatizando apenas o leite de vaca.  

Ao responder às perguntas, as crianças entenderam que os tipos de leite também 

estavam relacionados aqueles de origem vegetal e de outros animais, exceto das vacas. 

Muitas responderam corretamente de acordo com a apresentação (integral, desnatado, 

zero lactose e semidesnatado) demostrando atenção ao conteúdo apresentado. Outras 

crianças colocaram vários tipos de leites incluindo os vegetais, e de outros animais. Isso 

demonstra os quantos às crianças estão informadas a respeito da vasta gama de produtos 

nos mercados e que o leite não se restringe apenas ao de vaca na alimentação.  

Foram solicitadas as crianças a fazerem um desenho (Figuras 10a e 10b) sobre os 

derivados do leite, para verificar se as mesmas assimilaram o conteúdo alusivo às várias 

possibilidades e formas que se pode utilizar o leite. 

 

Figura 10 a: Desenho derivados 
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Figura 10 b - Desenho dos derivados. 

 

 

               Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Dentre os produtos mais desenhados foram observados o sorvete, bolo, queijo, 

pizza e leite condensado. Os desenhos apresentados apontam o quanto às crianças 

assimilam e se interessam por comidas com mais açúcar e gordura. Essa informação serve 

de alerta para os pais, em relação a alimentação das crianças. Visto que muitos escolares 

do ensino fundamental vêm apresentando tendência a obesidade.  A obesidade infantil 

pode levar a serias doenças como: diabetes, hipertensão arterial, problemas cardíacos, 

sedentarismo, problemas respiratórios.  Para evitar esse aumento de peso, pode-se 

incrementar o café da manhã que é a primeira refeição do dia, com variedades de 

alimentos nutritivos inclusive os lácteos, de preferência com menos açúcar. Ir adotando 

hábitos saudáveis e mostrando para as crianças o quanto se pode inovar na cozinha com 

atrativos visuais dos alimentos como cores, fazendo a criança assimilar as cores a um 

prato saudável.  
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5. CONSIDERAÇÕES  

 

Uma vez que a atividade leite na escola que faz parte do cronograma do programa 

de extensão “Eu Como Cultura” foi solicitado aos professores um feedback em relação 

ao conteúdo apresentado aos escolares.  

Assim eles responderam a um questionário e foi observado: 

 

 

Tabela 1-Feedback processo educativo 

  Avaliação do processo educativo 
           Grau de satisfação 

       Ótimo Bom   Regular   Ruim 

1. Atendimento das expectativas          99% 1%   

2.Conteudo apresentado          99%    1%   

3.Linguagem do material 

apresentado 
        100%    

4. Aceitação das crianças         100%    

5. Domínio do conteúdo         100%    

 

Tabela 2- Feedback colaboradores 

Avaliação dos colaboradores 
Grau de satisfação 

Ótimo Bom Regular    Ruim 

1.Pontualidade      100%    

2.Metodologia de trabalho      100%    

3.Utiliza atividades e materiais de 

acordo com o tema 
      99%     1%   

4.Disponibiliza-se para dúvidas a 

respeito do tema 
     100%    

 

Praticamente 100% dos professores acharam a linguagem do material utilizado 

condizente com o material apresentado, sendo que a aceitação das crianças foi muito 

positiva em relação ao tema proposto. Os professores gostaram muito da metodologia do 

trabalho e os materiais utilizados. Segundo a observação de alguns professores, a 

atividade do programa deve expandir para outras escolas, principalmente na Zona Rural 

com crianças que são filhas de produtores, podendo levar informação de higiene, 

conservação e armazenamento do leite para os pais. Outra observação seria dar 
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continuidade as atividades do programa de extensão “Eu Como Cultura” para que possam 

ser realizadas futuramente, outras pesquisas proporcionando melhorias na didática e 

ensino para escolares, que são interessados pelo tema. Os alunos do grupo de estudo 

(GEPEL) foram muito bem recebidos pela direção da escola. 
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6.CONCLUSÃO 

 

A conscientização a respeito do leite e seus derivados utilizando ferramentas 

educacionais para crianças do ensino fundamental têm grande relevância e importância 

para a vida social dessas crianças sendo um fator educacional que deixou os escolares 

entusiasmados, visto que os mesmos apresentavam dúvidas a respeito do tema. 

Mostra-se no estudo o quanto as ferramentas educacionais foram eficientes para o 

aprendizado das crianças, haja vista que, após apresentações do presente tema através da 

interatividade e informações de forma lúdica, houve uma grande absorção do conteúdo. 

Os pais, além da escola, têm um grande papel educador na vida das crianças, 

podendo ser grandes percussores de conhecimentos e hábitos alimentares saudáveis para 

que essas mesmas possam fazer boas escolhas em relação a sua saúde. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO FECHADO 

 

QUESTIONARIO PARA PROJETO DE APRENDIZAGEM – LEITE NA ESCOLA  

Esse instrumento tem por finalidade avaliar a atividade do programa de extensão 

“Eu como cultura” leite e queijo de qualidade no campo das vertentes – “leite na escola” 

nas escolas do município de São Joao Del Rei, visando identificar o aprendizado e a visão 

das crianças a respeito do leite e seus benefícios. Nenhum dos entrevistados será 

identificado. 

Escola__________________________________________________________ 

Data___/____/____Serie: 3º (   )4º(   )5º(   ) 

 

1.Quanto você consome de leite? 

(  ) Nenhum  (  ) 1 copo  (  ) 2 copos  (  ) 3 ou mais 

  2.Você consome prefere leite com: 

 (  ) Achocolatado   (   ) Puro   (  ) Com café  (  ) Outros  

3.Que tipo de leite você consome? 

(  ) UHT (Caixinha)     (   ) Pasteurizado (saquinho)  (   ) Do leiteiro  (  ) Em pó  

4.Qual o motivo da escolha desse leite? 

(   ) Minha mãe compra   (   ) Sabor   (   ) Propaganda (   ) É melhor pra saúde  

5. Acha importante consumir leite e derivados? 

(  ) Sim     (  )Eu gosto   (  ) Não, Porque?  (   ) Meus pais mandam  (   ) È saudável 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ABERTO 

QUESTIONARIO PARA PROJETO DE APRENDIZAGEM – LEITE NA ESCOLA  

Esse instrumento tem por finalidade avaliar a atividade do programa de extensão 

“Eu como cultura” leite e queijo de qualidade no campo das vertentes – “leite na escola” 

nas escolas do município de São Joao Del Rei, visando identificar o aprendizado e a visão 

das crianças a respeito do leite e seus benefícios. 

Escola__________________________________________________________ 

Data___/____/____Serie: 3º (   )4º(   )5º(   ) 

1. Descreva o caminho do leite até a nossa mesa. 

2. Você bebe leite? Porque? 

3. Quais são os principais tipos de leite? 

4. Escreva uma frase sobre o leite. 

5. Desenhe alguns derivados do leite. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


