
Objetivo 

Apoiar a formação permanente de professores do ensino 
fundamental e educação infantil em atividades teóricas 
e práticas de promoção da alimentação adequada, saudável 
e solidária na escola, extensivas a estudantes de graduação. 
As atividades do curso são voltadas às práticas pedagógicas 
desenvolvidas no ensino fundamental e na educação infantil.

Como funciona o curso?

O curso tem duração de 15 semanas, contabilizando 
60 horas.  Os alunos poderão realizar o estudo no horário 
que lhes for mais conveniente. O mais importante 
é que disponha de aproximadamente 4 horas semanais 
para a realização das atividades.

No decorrer do curso o aluno desenvolverá um projeto 
prático, que contabilizará 60% do aproveitamento do curso. 
A cada semana será disponibilizado um texto e, a partir deste, 
solicitado o desenvolvimento de uma tarefa, que poderá 
ser prática ou teórica.  O resultado da tarefa será postado 
na Internet pelo aluno. 

Serão realizados no mínimo dois encontros presenciais: 
o primeiro para cadastro e aprendizado sobre 
o funcionamento da plataforma moodle na internet 
e o segundo para apresentação dos projetos dos alunos 
e avaliação do curso.  

A UNESP, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, emitirá 
certificados aos alunos que cumprirem ao menos 70% 
das atividades e obtiverem conceito igual ou superior a C, 
numa escala de A até E.

Quem pode participar?

O curso é destinado a professores do ensino infantil 
e fundamental e pode contatar com a participação 
de todos da comunidade escolar e até da comunidade 
externa (alunos de graduação, pais, agricultores...), desde 
que estejam dispostos e consigam viabilizar suas 
participações em atividade de alimentação e nutrição 
inseridas no currículo da escola, as quais sejam 
desenvolvidas junto aos alunos e professores.  
   
Pré – requisitos: Acesso semanal e conhecimento 
elementar das ferramentas da internet. Ser professor 
ou atuar junto à escola.

 Como participar?

O interessado deve buscar informação no próprio 
município ou no site da Rede-SANS, clicando 
em EAD: www.redesans.com.br  

Período de divulgação nos municípios: 28/05 a 22/06

Treinamento para tutores em Botucatu: 25 e 26 de junho

Tarefas on line para tutores: 09/07 a 06/08

Período de duração do curso: 13/08 a 07/12



Apoio

Interdisciplinaridade, alimentação 
e nutrição no currículo escolar

CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Modalidade extensão


