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Anexo 2 

Modelo de Organização do Painel 

“

A escola que temos e a escola que queremos”

A partir das discussões anteriores e considerando o diagnóstico realizado, a atividade sugerida 
possibilita a reflexão sobre o ponto de partida, bem como o ponto de chegada e o caminho o 
qual se percorre para unir estes dois pontos. Portanto, estas questões buscam refletir sobre a 
realidade que temos, os objetivos que queremos alcançar e as responsabilidades de cada um dos 
sujeitos da comunidade escolar. Para a elaboração e montagem do painel “A escola que temos e 
a escola que queremos”, sugerimos o modelo a seguir: 

ATENÇÃO: Após a montagem do Painel, o grupo deverá sistematizar a apresentação para a plenária final. 
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Observação

Considerando que nesta semana estão sendo trabalhados temas em Direitos 
Humanos e a  “A Escola que Temos e a Escola que Queremos”, é fundamental a inclusão 
dos agentes educacionais I neste contexto, não somente em termos de presença no grupo, 
mas também colaboração na produção do material neste dia.

No âmbito da reflexão sobre a “A Escola que Temos e a Escola que Queremos”, a 
alimentação saudável e adequada, a limpeza e a inspetoria constituem atividades de apoio 
essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Mais especificamente no âmbito da Alimentação Escolar, o direito humano à 
alimentação adequada constitui uma de suas diretrizes, e visa garantir a segurança 
alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as 
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de 
atenção específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social (Brasil, 2013).

Além disso, uma das diretrizes do Programa de Alimentação Escolar é o incentivo a 
Educação Alimentar e Nutricional, a qual deve perpassar o currículo escolar, integrado ao 
Projeto Politico Pedagógico, e as merendeiras são agentes educacionais importantes neste 
processo.

Outra discussão relevante é o papel que as cantinas comerciais têm desempenhado 
nas escolas – educativo e saudável?

Concluindo, é necessário que os mediadores/coordenadores de grupo provoquem o 
assunto caso não surja espontaneamente.
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