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100 anos de Nestlé 
no Brasil:
Alimentando um futuro melhor

Essa é a 4ª edição do Prêmio Nestlé por Crianças 
Mais Saudáveis e também o ano de comemoração 
dos 100 anos da Nestlé no Brasil.

Para ser uma celebração ainda mais significativa, 
este ano o programa foi ampliado para a Gincana 
online Escolas Mais Saudáveis, com o propósito de 
se tornar ainda mais relevante para educadores (as) e 
estudantes.

Um ótimo motivo para levar o programa para seu 
município – onde a Nestlé conta com uma Unidade 
de Negócio – e ter a oportunidade de concorrer a 
premiações incríveis.

Sejam todos e todas muito bem-
vindos(as)!



O que 
abordaremos 
neste encontro:

Combinados

Apresentações

História do Prêmio Nestle por Crianças Mais Saudáveis, a gincana 
online e sonhos futuros

Apresentações dos objetivos da Gincana online Escolas Mais 
Saudáveis

Apresentação da proposta participativa na plataforma Moodle

Detalhamento da participação na Gincana onlineEscolas Mais 
Saudáveis

Momento descontração: ”brincadeiras da minha infância”

Conheça projetos contemplados em anos anteriores

Passo a passo para participação na Gincana online

Dúvidas

Avaliação do encontro



Apresentações
Diga seu nome

Diga em uma única palavra, uma coisa 
que você adora e gostaria de ofertar às 
pessoas desse grupo



Promover hábitos saudáveis para a atual 
geração de crianças, estimulando educadores da 
rede pública brasileira a criarem projetos 
pedagógicos envolvendo a temática da 
alimentação saudável.

Objetivo Geral



NOVIDADE 2021:
uma gincana!

O que oferecemos

35K
Formação inicial e 
mentoria de 4 meses 
para implementação do 
projeto pedagógico e 
de infraestrutura na 
escola

em benfeitorias para 
realização de projeto

https://escolasmaissauda
veis.com.br/

O que queremos
Crianças mais 

saudáveis!

Quem participa
Ensino Fundamental I
de escolas públicas

Quantos já foram 
beneficiados:

+12.500

+30

+27
crianças municípios

escolas 
públicas

Quem faz acontecer
Fundação Nestlé Brasil

&
Instituto Crescer

Como: os cinco hábitos do 
Programa Crianças Mais 

Saudáveis:

Brinque ativamente Beba mais água

Curta as
refeições juntos

Porcione para 
comer melhor

Alimentação nutritiva
e variada



• Sensibilização sobre hábitos saudáveis por meio do conteúdo 
disponibilizado durante a gincana online;

• Orientação para integrar o conteúdo de educação alimentar ao 
currículo escolar, conforme diretrizes da Base Nacional Comum Curricular;

• Orientação para fomentar ambientes escolares que permitam o 
desenvolvimento de hábitos saudáveis;

• Materiais de atividades sobre os cinco hábitos saudáveis;

• Sugestões de planos de aulas: Cada missão contém uma sugestão de 
plano de aula alinhado à BNCC com a possibilidade de atuação 
interdisciplinar de diferentes maneiras, a critério do(a) educador(a).

Aos educadores(as)

Durante a gincana online

Aos(as) estudantes

Benefícios

• Disseminar conteúdo sobre hábitos saudáveis por meio da participação 
nas missões da gincana online;

• Promover a inserção de hábitos saudáveis a partir das missões baseadas 
nos pilares do Programa Crianças Mais Saudáveis;

• Vivenciar atividades com potencial de transformação individual e coletiva 
em cada hábito saudável, a partir de cada missão da gincana;

• Aprendizados sobre projetos: A partir do momento que são incentivados a 
participarem, de alguma maneira, de um projeto colaborativo para beneficiar 
a escola são muitas as habilidades desenvolvidas e resultados alcançados 
para o seu processo de aprendizado.



• Formação inicial com conceitos de gestão de projetos para elaboração do 
projeto pedagógico e de benfeitorias:
Educadores-autores(as) receberão orientações para aprimorar e executar o 
projeto

• Mentorias de acompanhamento do projeto pedagógico e das benfeitorias 
na escola:
Acompanhamento durante a realização das obras do projeto (4 meses)

• Reconhecimento em evento da Fundação Nestlé Brasil:

Para os professores-autores(as)

Educadores(as)

Exclusivos para projetos selecionados

• Benefícios diretos do projeto executado

Estudantes

Benefícios



Qualquer escola em território nacional pode participar, mas somente 
as Escolas públicas, de ensino fundamental I podem concorrer à 
premiação.

A inscrição é feita pelos(as) Educadores(as) e ocorrerá diretamente na 
plataforma Moodle.

Os(as) Educadores(a) utilizarão a plataforma para participarem da 
gincana online cumprindo as missões, cujas atividade propostas 
serão desenvolvidas com seus (suas) estudantes com objetivo de 
disseminar os hábitos saudáveis na sua escola.

A gincana online seguirá um processo de pontuação, onde os inscritos 
receberão pontos a partir da avaliação do desempenho nas missões.

Todos(as) os(as) Educadores(as) também são convidados a 
apresentar uma proposta de projeto para sua Escola durante o 
processo da gincana. Para tanto é necessário que cumpra pelo menos 
uma missão. Com o envio da missão final, a escola passa a concorrer 
à premiação de R$35.000 em benfeitorias e mentorias

As evidências e propostas de projetos serão avaliadas de acordo com 
os critérios do Regulamento da Gincana.

Cada escola pode ter mais de um(a) educador(a) inscrito na 
plataforma da gincana online, só poderá receber o prêmio uma vez.

Premiação: R$35.000,00 em benfeitorias que permitirão a realização 
da proposta de projeto apresentada, em 10 escolas contempladas.

Após a premiação, a Escola receberá formação inicial e suporte no 
acompanhamento das obras e na implementação do projeto 
pedagógico.

O que você 
precisa saber

Acesse o regulamento

CLICANDO AQUI

https://escolasmaissaudaveis.com.br/pdf/2021_IC_NESTLE_RegulamentoGincana.pdf


Gincana online Escolas Mais Saudáveis

O que o Educador(a) encontrará na plataforma:

• Descrição de cinco missões, relativas aos cinco hábitos saudáveis;

• Orientações de plano de atividade presencial;

• Orientações de plano de atividade virtual;

• Materiais de apoio e links de referência;

• A partir disso é só reunir a turma e enviar as evidencias;

• É importante que as escolas que quiserem concorrer ao prêmio de 
R$35mil em benfeitorias realizem pelo menos uma missão e a missão 
final, onde o educador poderá inscrever uma proposta de projeto, 
cumprindo com os passos do regulamento.

Alimentação
nutritiva e variada

Brinque
ativamente

Beba mais
água

Curta as
refeições juntos

Porcione para
comer melhor

Pilares

Clicando aqui ou digitando www.escolasmaissaudaveis.com.br 
no navegador o Educador(a) se inscreve na plataforma

http://www.escolasmaissaudaveis.com.br/


• Pense em uma brincadeira da sua infância que você 
gostava muito

• Faça um desenho que caracterize sua brincadeira e post 
no padlet (link no bate-papo)

• Em seguida observe os desenhos dos colegas e vote com 
estrelinhas nas opções:

Nem imagino que brincadeira é

Acho que sei que brincadeira é

Sei que brincadeira é - Qual?

Vamos descontrair?

Acesse o Padlet clicando aqui ou digitando esse link:

https://padlet.com/contato358/muraldebrincadeiras2

https://padlet.com/contato358/muraldebrincadeiras2


• Acesse o link que está no bate-papo

• Observe as fotos de brincadeiras tradicionais de infância

• Agora vote com estrelinhas nas opções:

Nem imagino que brincadeira é

Acho que sei que brincadeira é

Sei que brincadeira é - Qual?

• Tem uma brincadeira que recebeu muitas estrelinhas na 
opção "Nem imagino que brincadeira é"

• Vou lhes explicar qual é a brincadeira! Como brincar! Onde 
brincar

Vamos descontrair?

Acesse o Padlet clicando aqui ou digitando esse link:

https://padlet.com/contato358/muraldebrincadeiras

https://padlet.com/contato358/muraldebrincadeiras2


Projetos contemplados
Conheça alguns projetos premiados nas edições anteriores

Projeto: A melhor escolha 
na escola melhor - Marília, 
SP (2018)
Escola Municipal Professor Amaury 
Pacheco

O que foi feito:

• Revitalização dos espaços 
de convivência, construção de uma 
horta escolar e aquisição de 
brinquedos para o playground

Projeto - Cidadão de mim - Inteligência 
Emocional para Saúde Integral –
Palmeira, PR (2020)
Escola Municipal Professor Eurides Teixeira de Oliveira

O que foi feito:

• Reativação da horta
• Instalação de uma sala de convivência para aulas de 
yoga, meditação e dança
• Desenvolvimento da inteligência emocional das 
crianças, com protagonismo e autonomia

CONHEÇA OS PROJETOS SELECIONADOS 
NAS EDIÇÕES ANTERIORES:
Acesse ao site da premiação clicando aqui!

Antes:

Depois:

Durante:

Depois:

https://www.nestle.com.br/proposito/fundacao-nestle-brasil/premio-criancas-mais-saudaveis#premio


Cronograma 2021

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

22.03
Início das 
inscrições dos(as) 
educadores(as) na 
plataforma virtual

Até 04.07
Encerramento das 
inscrições e 
postagens de 
evidências na 
plataforma

A partir de julho
Mentorias e execução de obras

22.03 a 04.07
Período de realização das 
missões: educadores(as) 
realizam as missões junto 
com aos educandos(as) e 
postam as evidências de 
realização na plataforma.

Em julho
Seleção de escolas vencedoras

Anúncio das vencedoras

Formação inicial em implementação do 
projeto pedagógico e das benfeitorias  
para educadores-autores(as)

*As datas podem sofrer alterações.



• Passo a passo:
Relembrando os caminhos para sua participação

• Dúvidas:
Descreva suas dúvidas no bate-papo – Todas serão 
respondidas

• Avaliação desse encontro:

O link está sendo colocado no bate-papo. Sua avaliação é 
muito importante para que possamos melhorar nosso 
trabalho.

Mão na massa!
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