
“SÃO CAMILO VOLTA À COMUNIDADE” 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - NUTRIÇÃO 
 
Turno: Matutino 
 

ATIVIDADE 
(O que fazer?). 

 

OBJETIVOS 
 (Para quê fazer?). 

Relacionar com o objetivo 
específico 

RESPONSÁVEIS 
 (Quem vai fazer?). 

 

PERÍODO 
(Quando 
fazer?) 

Atividades educativas com a Pirâmide 
Alimentar 

Realizar atividades educativas 
(palestra, jogos, teatro, 
dinâmicas) com alunos de 
creches e de ensino 
fundamental de escolas públicas 
do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim e entorno (EEEF 
Maria Angélica, Creche Ema 
Coelho, EEEFM Coronel Antônio 
Duarte, Escola Galdino 
Theodoro da Silva) 

2º período de Nutrição  
Professora Amanda Ribeiro 

13 a 17 de 
junho 

 
Turno: Vespertino 
 

ATIVIDADE 
(O que fazer?). 

 

OBJETIVOS 
 (Para quê fazer?). 

Relacionar com o objetivo 
específico 

RESPONSÁVEIS 
 (Quem vai fazer?). 

 

PERÍODO 
(Quando 
fazer?) 

Oficinas de aproveitamento Integral de 
Alimentos 

Capacitar a comunidade na 
utilização integral dos alimentos, 
como forma de economia e 
melhora da qualidade nutricional 
das refeições (Local: Projeto 
Pêra – Igreja Evangélica 

7º período  
Prof. Érica Sartório 

13 a 17 de 
junho 



“SÃO CAMILO VOLTA À COMUNIDADE” 
 

Shallon). 
Dinâmicas de educação nutricional  Oferecer atividades 

diferenciadas de educação 
nutricional para o público das 
empresas parceiras (Secretaria 
Municipal de Esportes, 
Academias) 

7º período  
Prof. Érica Sartório 

13 a 17 de 
junho 

 
Turno: Noturno 
 

ATIVIDADE 
(O que fazer?). 

 

OBJETIVOS 
 (Para quê fazer?). 

Relacionar com o objetivo 
específico 

RESPONSÁVEIS 
 (Quem vai fazer?). 

 

PERÍODO 
(Quando 
fazer?) 

Oficinas de higiene e saneamento dos 
alimentos 

Capacitar a comunidade sobre 
as regras de higiene dos 
alimentos, como forma de evitar 
a contaminação e melhorar a 
qualidade higiênico sanitário das 
refeições (Local: comunidades). 

3º período  
Prof. Wania, Mirelle e Lyvia 

13 a 17 de 
junho 

Campanha de arrecadação de 
alimentos 

Os alunos em suas 
comunidades e em 
supermercados arrecadarão 
alimentos para a doação para 
entidades filantrópicas. 

1º período  
Prof. Wania, Mirelle e Lyvia 

13 a 17 de 
junho 

Palestra sobre “Dietas Milagrosas”  Palestra sobre a temática: 
“Dietas Milagrosas” para o 
público do Projeto Pera (Local: 
Igreja Evangélica Shallon). 
 

5º Período  
Prof. Érica, Ana Paula, Mirelle e Wânia 

13 de junho.  

 


