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DATA TURNO AÇÃO MUNICÍPIO / 
LOCAL 

21 e 23 

 

MATUTINO 

 

Campanha em Educação Nutricional: 
“A importância das fibras na 
prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT)” - Incentivar 
mudanças de hábitos alimentares e a 
prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, através de atividades 
diferenciadas em educação para os 
moradores das comunidades do 
município de Cachoeiro de Itapemirim-
ES 

Cachoeiro de Itapemirim 

21 MATUTINO 

Dinâmicas de Educação Nutricional: 
“10 passos da alimentação saudável” 
- Conscientizar a importância da 
alimentação saudável para pacientes 
em sala de espera do PSF Aquidabam e 
Novo Parque. 

 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim 

24 MATUTINO 

Dinâmicas de Educação Nutricional: 
“Alimentos Antioxidantes” - Discutir a 
importância do consumo de alimentos 
antioxidantes em grupo de pacientes 
tabagistas no PSF Amaral. 

 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim 

24 MATUTINO 

Gincana Solidária - Arrecadar 
alimentos, produtos de higiene pessoal 
e material escolar para doação a 
instituições carentes do município de 
Cachoeiro de Itapemirim (Asilo Adelson 
Moreira Rabelo, Orfanato Casa das 
Meninas e Orfanato Aprisco Rei Davi). 

Cachoeiro de Itapemirim 

 

25 MATUTINO 
Campanha em Educação Nutricional: 
“Promovendo a Alimentação 
Saudável” - Promover a mudança de 

 

Cachoeiro de Itapemirim 
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hábito alimentar, optando por uma 
alimentação mais saudável. 

21 a 25 VESPERTINO 

Dinâmicas de Educação Nutricional: 
“Alimentação Saudável e a Prática de 
Atividade Física” - Oferecer atividades 
diferenciadas de educação nutricional e 
informações sobre alimentação 
saudável. 

Cachoeiro de Itapemirim 

 

 

21 a 25 

 

 

VESPERTINO 

Dinâmicas de Educação Nutricional: 
“Importância dos Alimentos 
Termogênicos para Redução de 
Peso” - Oferecer atividades 
diferenciadas de educação nutricional e 
informações sobre alimentos 
termogênicos. 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim 

23 VESPERTINO 

Educação Nutricional com o uso da 
Pirâmide de Alimentos - Incentivar os 
bons hábitos alimentares, utilizando 
como instrumento educativo o Guia da 
Pirâmide Alimentar adaptada à 
População Brasileira. 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim 

24 VESPERTINO  

Campanha em Educação Nutricional: 
“A importância das fibras na 
prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT)” - Incentivar 
mudanças de hábitos alimentares e a 
prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, através de atividades 
diferenciadas em educação para os 
moradores das comunidades do 
município de Cachoeiro de Itapemirim-
ES 

Cachoeiro de Itapemirim 

 


