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RESUMO

O presente projeto de extensão tem como objetivo principal incentivar uma alimentação mais saudável para crianças em seus lares, por meio da apresentação e incentivo do

cultivo de PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais). As PANC são plantas pouco exploradas para consumo, na maioria das vezes por falta de conhecimento de que são

comestíveis, dentre as espécies que compõem esse grupo, muitas delas são nativas, facilmente encontradas pelas cidades e de fácil cultivo.

Neste projeto, será realizado um trabalho em escolas da rede pública de ensino nos meses de setembro e outubro, com crianças de idades entre sete e nove anos. Será

apresentada uma técnica para fazer vasos para cultivo de plantas usando papel reciclado (já idealizado no projeto), visto que é um material de fácil manuseio e acesso pelos

alunos, onde serão plantadas PANC diversas. Para incentivar a continuação do cultivo e maior aprendizado sobre o tema será introduzido um jogo de tabuleiro cooperativo,

também fruto do presente projeto, com duração de partida aproximada de duas semanas, que visa principalmente o trabalho em equipe, o raciocínio e a iniciativa dos alunos, ao

mesmo tempo em que determina desafios referentes às PANC, assim incentivam os jogadores a levarem o tema para fora da sala de aula, seja para a família ou amigos, com o

objetivo de disseminação do conhecimento.

Os resultados serão avaliados de acordo com aspectos pedagógicos e funcionais. Para isso, além do acompanhamento presencial das atividades, serão realizadas entrevistas e

questionários durante e após a prática com objetivo de analisar os seguintes aspectos: o engajamento dos participantes (alunos e professores); a abrangência do tema; o aspecto

físico e prático dos elementos criados; a abrangência do público atingido; método de ensino; mudanças de hábitos alimentares.
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