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SOBRE O PROJETO

Diversos estudos apontam para a importância dos hábitos saudáveis para uma vida 
mais feliz e duradoura. Pessoas que têm compromisso com este assunto tendem a 
aprender com maior facilidade, vivendo mais e melhor em todas as idades.

O projeto Meus Hábitos Saudáveis trata-se de uma iniciativa cultural, realizada pela 
Ajinomoto em parceiria com o Ministério da Cidadania na cidade de Limeira, no interior 
de São Paulo, que promoveu conhecimentos sobre hábitos saudáveis e sensibilizou de 
forma lúdica, às crianças do ensino fundamental da cidade. O Projeto é produzido pela 
produtora cultural NTICS Projetos e foi realizado na Escola Municipal Aracy Nogueira 
Guimarães. 

Essa é uma iniciativa alinhada ao compromisso de responsabilidade social da Ajinomoto 
do Brasil que, por meio de ações de educação e disseminação do gosto umami, tem 
o compromisso de contribuir para a: reflexão dos impactos da alimentação saudável 
e à construção de uma sociedade que se alimenta melhor e, consequentemente, vive 
melhor; formação de futuros jovens, mais conscientes com relação ao tema saúde, 
hábitos, valores e respeito ao próximo.

O projeto consiste em uma estrutura que conta com um caminhão adaptado para 
receber atividades interativas como realidade virtual, vídeos, além de um circuito de 
atividades lúdicas e workshops, tudo voltado ao tema “hábitos saudáveis”. Iniciativas 
com esse propósito são desenvolvidas pela empresa desde 2016 e, além de Limeira, 
já passaram por outras cidades como Laranjal Paulista, Pederneiras e Valparaíso. 
Contando com a edição de 2019, o programa atingiu 1.737 alunos da rede pública 
estadual, com idades entre 6 e 11 anos.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram considerados na 
integração do projeto, com quatro pilares dos ODS propostos pela ONU (Organização 
das Nações Unidas):

SUMÁRIO
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OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS GLOBAIS.

EM 2015
MAIS DE 150 LÍDERES MUNDIAS SE REUNIRAM NA 
ONU (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS), PARA A 
FORMALIZAÇÃO DA AGENDA COM OS 17 OBJETIVOS 
GLOBAIS, PARA SEREM IMPLEMENTADOS POR TODOS 
PAÍSES ATÉ 2030.

Fonte: ONU, 2015.

ESCOLAS ATENDIDAS

• EMEIEF ARACY NOGUEIRA GUIMARÃES
• EMEIEF DEPUTADO LAÉRCIO CORTE
• EMEIEF DOUTOR JOSÉ DE CARVALHO FERREIRA
• EMEIEF DOUTOR WALDEMAR LUCATO
• EMEIEF LIMEIRA
• EMEIEF MAJOR JOSÉ LEVY SOBRINHO
• EMEIEF MARIA APARECIDA DE LUCA MOORE
• EMEIEF MARIA APARECIDA MACHADO JULIANELLI
• EMEIEF MARIA THEREZA S. DE BARROS CAMARGO
• EMEIEF MARIO DE SOUZA QUEIROZ FILHO
• EMEIEF MARTIN LUTERO
• EMEIEF PADRE MAURÍCIO SEBASTIÃO FERREIRA
• EMEIEF PASTOR ISMAEL PEREIRA DO LAGO
• EMEIEF PRADA
• EMEIEF PROF. JOSÉ PAULINO ARAÚJO VARGAS
• EMEIEF PROFESSOR ALDO JOSÉ KUHL
• EMEIEF PROFESSOR CRESO ASSUMPÇÃO COIMBRA
• EMEIEF PROFESSOR JOSÉ JUSTINO CASTILHO

Reduzir a desigualdade dentro 
dos países e entre eles.

Fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

Assegurar a educação inclusiva 
e equitativa e de qualidade, 
e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para 
todas e todos.

Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todas 
e todos, em todas as idades.

LIMEIRA

• EMEIEF PROFESSOR JOSÉ ROBERTO BRAZ
• EMEIEF PROFESSOR NESTOR MARTINS LINO
• EMEIEF PROFESSOR NOEDIR TADEU SANTINI
• EMEIEF PROFESSORA BENEDICTA DE TOLEDO
• EMEIEF PROFESSORA CASSIANA MARIA SOARES 
LENCI
• EMEIEF PROFESSORA CLARA MONZONI LANG
• EMEIEF PROFESSORA EGLE MARIA GIARROCHI
• EMEIEF PROFESSORA EVANGELINA MAURO
• EMEIEF PROFESSORA MÁRCIA AP. D. COLETA 
SILLMANN
• EMEIEF PROFESSORA MARIA APARECIDA 
DEGASPARE
• EMEIEF PROFESSORA MARIA MADALENA 
VASCONCELOS SILVA
• EMEIEF PROFESSORA RAQUEL APARECIDA 
GONÇALVES FRANCESCHI
• EMEIEF VEREADOR MAURO SÉRGIO VIEIRA
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18
Equipe de 
transformação

NÚMEROS DO PROJETO

1
Munícipios
contemplados

VEJA OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROJETO 
“MEUS HÁBITOS SAUDÁVEIS”

1
Secretarias 
públicas envolvidas

45
Quantidade de horas 
de execução in loco

296
Quilômetros
rodados

71
Professores
participantes

1.737
Crianças impactadas 
diretamente

3.600
Materiais
entregues

4
ODS trabalhados 
no projeto

meus
hábitos

saudáveis

CIRCUITO DE ATIVIDADES

EM GRUPO E COM O ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES, OS 
ALUNOS PARTICIPARAM DAS ETAPAS DO CIRCUITO APRESENTADO A 
SEGUIR.

PALESTRA

CAMINHÃO
INTERATIVO

JOGO 
UMAMI

ATIVIDADE FÍSICA

JOGO
INTERATIVO

CÁPSULA 
DO TEMPO

PILARES

Saúde   Nutrição  Educação

PEÇA TEATRAL
ESCADA

ALIMENTAR

31
Escolas
Contempladas

1986
Pessoas impactadas 
diretamente

31
Professores capacitados 
em workshops

5.958
Pessoas impactadas com 
o projeto

12
Empregos locais
gerados



8 9

PALESTRA 
Objetivo: Introduzir conceitos iniciais para participação no circuito 
de atividades e apresentar a programação do dia para alunos e 
professores.

CAMINHÃO INTERATIVO 
Objetivo: Trabalhar conceitos e situações sobre alimentação e hábitos saudáveis, promovendo 
diálogo com as crianças e explorando recursos tecnológicos e audiovisuais com foco na 
qualidade de vida e na orientação dos valores alinhados ao projeto. 
Método: Proposição de trilha interativa de aprendizado: Evolução humana – Alimentação 
saudável – Água e o nosso corpo – Óculos de Realidade Virtual mostrando o percurso do 
alimento dentro do corpo humano em 360º – Curiosidades Umami: Conte-nos qual é o seu sabor 
favorito.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

JOGO UMAMI 
Objetivo: Apresentar o conceito do gosto umami de forma lúdica. 
Ao final de todas as atividades, os alunos receberam o jogo em 
miniatura. 
Método: Estimular a competição saudável utilizando o jogo em 
formato gigante, para interação do aluno com o conteúdo.

ESCADA ALIMENTAR 
Objetivo:  Sensibilizar o aluno quanto à importância dos alimentos 
naturais para o desenvolvimento saudável do corpo. 
Método: Diálogo com os alunos sobre o crescimento e 
desenvolvimento, remetendo à imagem da escada para reflexão 
de como a alimentação saudável é importante para o corpo e 
desenvolvimento cognitivo da criança.

CIRCUITO DE ATIVIDADES

OBJETIVOS E METODOLOGIA

ATIVIDADE FÍSICA

Objetivo: Promover o movimento do corpo explorando atividade 
física. 
Método: Apresentação de brincadeira com amarelinha feita de 
pneu ressignificado, tiro de 50 metros rasos e pista de cordas.

PEÇA TEATRAL 
Objetivo: Proporcionar momento focado na arte do teatro. 
Método: Teatro interativo com roteiro da peça orientado aos hábitos 
saudáveis.

JOGO INTERATIVO 
Objetivo: Estimular aprendizado sobre o tema e valores 
importantes para uma competição saudável, como respeito, 
trabalho em equipe, comunicação. 
Método:  Jogo de tabuleiro ampliado.

CÁPSULA DO TEMPO 
Objetivo: Estimular a criatividade sobre a alimentação do 
futuro. Aprendizado sobre o tema e valores importantes para 
uma competição saudável, como respeito, trabalho em equipe e 
comunicação. 
Método: Entrega de papéis e canetas para as crianças escreverem 
recados sobre a alimentação do futuro.

WORKSHOP 
Objetivo: Estimular e capacitar professores das escolas de 
rede pública da cidade de Limeira/SP na temática sobre Hábitos 
Saudáveis.

Método: Workshop ministrado por nutricionista sobre o conteúdo 
de alimentação e hábitos saudáveis.

CIRCUITO DE ATIVIDADES
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WORKSHOP PORTAL

O projeto deixou como legado um portal criado com informações gerais sobre a 
ação e a abrangência de sua temática. Dentro do portal encontram-se as temáticas do 
circuito de todo o projeto, por onde o caminhão passou, galeria de fotos e materiais de 
apoio como: Release do projeto, Compêndio Meus Hábitos Saudáveis, Passaporte 
de atividades e vídeos de apoio com a abrangência ao 5º gosto Umami. 

NTICS.COM.BR/MEUSHABITOSSAUDAVEIS

O projeto realizou no dia 21 de Agosto de 2019 um workshop de capacitação voltado 
para todos os professores da cidade de Limeira/SP a fim de empoderar sobre a 
temática de Hábitos Saudáveis para serem aplicados em sala de aula. O Workshop foi 
ministrado por uma nutricionista que promoveu conteúdos como prática de hábitos 
saudáveis, alimentos saudáveis, descobrimento do 5º gosto (Umami) e dicas.
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Aplicamos um questionário aos alunos e professores das escolas municipais de 
ensino fundamental contempladas de Limeira/SP durante o projeto. Buscamos 
mapear conhecimento prévio sobre o gosto umami dos alunos e professores, 
participação do aluno anteriormente em projetos sobre hábitos saudáveis.

INDICADORES

VOCÊ JÁ TRABALHOU ATIVIDADES DE HÁBITOS SAUDÁVEIS / ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL EM SALA DE AULA?

VOCÊ CONHECE O 5ºGOSTO UMAMI?

PESQUISA COM ALUNOS

SIM
55,7%

NÃO
44,3%

968769

SIM
29%

NÃO
71%

503

1234

VOCÊ PRATICA EXERCÍCIOS FÍSICOS?

O QUE VOCÊ COSTUMA COMER NA SUA CASA?

8,4%

QUAL A SUA PREFERÊNCIA ALIMENTAR?

478

324

232

231

108

HAMBURGUER
E BATATA FRITA

34,8%

PIZZA
23,6%

ARROZ, FEIJÃO, 
CARNE E SALADA

16,9%

MACARRÃO
16,8%

OUTRO
7,9%

INDICADORES

(*) Nota-se que 44,3% dos alunos tiveram o contato com a temática com o projeto Meus Hábitos Saudáveis.

(*) Nota-se que 71% dos alunos tiveram o primeiro 
contato com a temática e passaram a conhecer o 
5º gosto Umami no projeto Meus Hábitos Saudáveis.

(*) Nota-se que 61,1% dos alunos não praticavam atividades 
e exercícios físicos habitualmente, mas refletiram sobre a 
importância da prática de atividades físicas durante o dia a dia 
em contato com o projeto.

Frutas Saladas e 
vegetais

Arroz e feijão Massas Lanches

14,5%

31,4%

20,9%

8,3%

Bolachas

16,5%

(*) Nota-se em média que 60,6% dos alunos costumam comer alimentos não saudáveis em seus lares. O projeto gerou a reflexão nos alunos 
sobre a prática de manter uma alimentação mais saudável refletindo em como irão se alimentar futuramente.

(*) Nota-se em média que 58,4% dos alunos preferem alimentos não saudáveis. O projeto conseguiu reverter este pensamento aplicando a 
temática de quais alimentos são benéficos a saúde
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PESQUISA COM PROFESSORES

VOCÊ JÁ TRABALHOU ATIVIDADES DE 
HÁBITOS SAUDÁVEIS / ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL EM SALA DE AULA?

SIM
90,1%

NÃO
9,9%

VOCÊ CONHECE O 
GOSTO UMAMI?

58

11

SIM
15,9%

NÃO
84,1%

64

7

VOCÊ JÁ DESENVOLVEU ALGUMA 
ATIVIDADE COM SEUS ALUNOS 

SOBRE O 5º GOSTO UMAMI?

VALORIZAÇÃO DA TEMÁTICA 
EM SALA DE AULA

65

6

NÃO
91,5%

SIM
8,5%

NÃO
91,5%

SIM
6%

69

2

INDICADORES

(*) Nota-se que 90,1% dos professores trabalham ou já 
trabalharam a temática de hábitos saudáveis e alimentação 
saudável dentro de sala de aula.

(*) Nota-se que 84,1% dos professores conheceram o 5º 
gosto Umami através do projeto Meus Hábitos Saudáveis.

(*) Nota-se que 91,5% não trabalhou a temática sobre o
 5º gosto Umami, mas com o impacto do projeto irá trabalhar 
futuramente para maios disseminação sobre o tema.

(*) Nota-se que 91,5% dos professores valorizam projetos 
que abordam o tema relacionado aos hábitos saudáveis e as 
boas práticas alimentares.

DAS ESCOLAS PARA 
A COMUNIDADE

A ação do projeto Meus Hábitos Saudáveis, aberta ao público no dia 24 de Agosto 
de 2019, foi alinhada ao compromisso de responsabilidade social da Ajinomoto. Foi 
trabalhado 4 ODS prioritários junto a comunidade da cidade de Limeira (SP), em busca 
de disseminar e conscientizar a população sobre as práticas de hábitos saudáveis a 
fim de garantir uma saúde de qualidade. Utilizando a influência da cultura Ajinomoto, a 
comunidade pode ser transformada através do incentivo a práticas mais sustentáveis, 
reforçando e fortalecendo a identificação da comunidade com a marca Ajinomoto do 
Brasil. Foram atendidas 175 pessoas, entre crianças e adultos que participaram da 
ação.

21
Adultos

154
Crianças
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DE 0 A 10, O QUE ACHOU DO WORKSHOP APLICADO?

NOTA 10
63%

NOTA 7
7,4%

NOTA 9
11,1%

NOTA 8
18,5%

INDICADORES

VOCÊ APLICA A TEMÁTICA DE HÁBITOS SAUDÁVEIS EM SALA DE AULA 
PARA OS ALUNOS?

SIM
24,7%

NÃO
75,3%

(*) Nota-se que 75,3% dos professores da instituição não aplicam a temática em sala de aula regularmente, entretanto com o contato com o 
projeto, será aplicada de forma recorrente nas salas de aula.

(*) Nota-se que 92% dos professores avaliaram como excelente o conteúdo aplicado pela nutricionista que mediou todo o conteúdo.

VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUM WORKSHOP 
SOBRE HÁBITOS SAUDÁVEIS?

SIM
55,6%

NÃO
44,4%

Foi aplicado uma pesquisa de satisfação dentro do workshop com todos os 31 professores 
participantes das instituições públicas da região da cidade de Limeira (SP) a fim de mensurar 
a qualidade do workshop aplicado.

INDICADORES

PESQUISA SOBRE O WORKSHOP

Com o workshop foram atendidos 31 professores da rede de ensino de Limeira (SP). O 
programa impactou diretamente os professores a fim de empoderar sobre a temática de 
hábitos e práticas saudáveis para serem aplicados em sala de aula. Em média são atendidos 
60 alunos por professor em turmas diferentes, o que nos leva a crer que até o final do ano de 
2019 os alunos tenham conhecimento sobre a temática. Alcançando um total de 1.860 crianças

31
Professores

1.860
AlunosX

(*) Nota-se que 55,6% dos professores já participaram de palestras e workshops, reforçando que na cidade de Limeira o tema como 

alimentação saudável é trabalhado e fomentado.
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A Ajinomoto analisa projetos de comunidades no entorno de suas unidades fabris 
e sede administrativa. O projeto Meus Hábitos Saudáveis alcança essa proposta de 
modo quantitativo alcançando diretamente crianças da rede publica das cidades 
onde possui atuação. O projeto atendeu diretamente 1.986 pessoas, totalizando 5.958 
pessoas impactadas.

IMPACTO DO PROJETO VS VALOR INVESTIDO

R$ 110,77
Valor investido por pessoa 

diretamente

R$ 220.000,00
Valor total investido no projeto

X

A IMPORTÂNCIA E VALORIZAÇÃO DO PROJETO MEUS HABITOS 
SAUDÁVEIS

(*) Através da mensuração levantada, o projeto Meus Hábitos Saudáveis alcança diretamente 1.986, totalizando atendimento geral de 5.958 
pessoas impactadas. O total investido no projeto foi de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), sendo esse investimento pontual em 
busca da melhoria e manutenção do relacionamento com as comunidades locais.

A Ajinomoto tem como missão contribuir para alimentação, bem-estar em todo o 
mundo e para uma vida melhor no futuro.

O projeto Meus Hábitos Saudáveis tem como objetivo disseminar a educação alimentar 
e a qualidade de vida para crianças em idades escolares por meio de atividades lúdicas 
nos municípios em que a Ajinomoto do Brasil está presente. Tudo isso, correlacionado 
aos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis das Nações Unidas (ONU) com foco 
específico nos ODS 3 Saúde e Bem-Estar, ODS 4 Educação de Qualidade, ODS 10 
Redução das Desigualdades, ODS 17 Parcerias e Meios de Implementação.

Dentro desta proposta o projeto alcança diretamente as metas de cada 
objetivo de desenvolvimento sustentável. A ação aplicada com os alunos das 
instituições contempladas, promoveu diretamente a reflexão sobre saúde 
e bem-estar. Indicamos que 61,1% dos alunos não praticam nenhum tipo 
de exercício físico no seu dia a dia. Durante todo o projeto foi reforçado a 
importância da prática do exercício físico para uma melhor qualidade de vida 
e saúde.

A metodologia pedagógica do projeto promoveu interação do conhecimento 
técnico com o cotidiano das crianças e professores por meio de circuito 
de atividades lúdicas, jogos interativos, realidade virtual e atividades física, 
atendendo diretamente 1.737 crianças, ressaltando que 44,3%  tiveram seu 
primeiro contato com o projeto. Dentro do projeto também foi garantida a 
igualdade de acesso, aplicando a metodologia do caminhão interativo fora 
da estrutura do caminhão, a fim que todos participem e recebam todo o 
conteúdo. Assim, o projeto impactou no alcance das metas:

4.1. Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário 
livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes;
 
4.2. Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de 
qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para 
o ensino primário;
 
4.5. Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos 
os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com 
deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.

IMPACTO DO PROJETOIMPACTO DO PROJETO
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IMPACTO DO PROJETO

O projeto emplacou um número de empregos locais com um número total de 
12 pessoas, sendo: 4 nutricionistas, 3 agentes transformadores, 2 estagiários 
em nutrição e 2 fotógrafos. Deste modo o projeto promoveu o objetivo:

10.2. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e 
política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, 
origem, religião, condição econômica ou outra.

Na busca por parcerias para implementação da Agenda 2030, é vital 
o entendimento de empresas e organizações. Nessa perspectiva a 
Ajinomoto, NTICS Projetos, Secretaria de Educação e 31 instituições de 
ensino contribuíram diretamente para o alcance dos objetivos 3,4,10 e 
consecutivamente o objetivo 17.

QUANTIFICAÇÃO DE
MÍDIA ESPONTÂNEA

TIPO DE 
MÍDIA VEÍCULO VALOR

ONLINE E IMPRESSA

ONLINE

ONLINE

TV

ONLINE

ONLINE

ONLINE

AJINOMOTO GRATUITO

R$500,00

GRATUITO

R$5.000,00

R$1.000,00

R$1.000,00

R$1.500,00

SEGS

PREFEITURA DE 
 LIMEIRA

GAZETA DE 
 LIMEIRA

CORDERO VIRTUAL

SB 24 HORAS

TV JORNAL

TOTAL R$9.000,00
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IMPRENSA IMPRENSA
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DEPOIMENTOS

“Eu sou um dos alunos da escola que participou das atividades propostas por vocês. 
Gostei bastante das atividades e das brincadeiras que teve. O que eu mais gostei 
foi das atividades de dentro da quadra e a que eu gostei mais foi da ligação do Jogo 
Umami e também do Jogo Interativo. Gostei muito de saber sobre o quinto gosto que 
se chama Umami. Eu achei bem interessante e muito importante saber sobre isso.” 

 Tauan Manassés Soares de Siqueira 
Aluno Aracy Nogueira Guimarães.

“Fomos visitar o projeto Meus Hábitos Saudáveis, no circuito de atividades físicas e 
do grande tabuleiro aprendemos sobre o 5º gosto e a alimentação saudável, achei bem 
legal o jeito que conversam e divertem as crianças e também a forma que aprendemos 
brincando, o caminhão interativo foi um dos melhores jeitos que aprendemos brincando 
muito. O que achei legal e interessante foi a cápsula do tempo, pois nunca tinha me 
perguntado o que iremos comer daqui a trinta anos, isso foi uma pergunta difícil de 
ser respondida, mas espero que seja coisas saudáveis!”

Jéssica da Silva 
Aluna Aracy Nogueira Guimarães 

“Eu participei das atividades que realizaram na escola, eu gostei bastante da quadra 
e das atividades aplicadas nela. A atividade que mais gostei foi a do óculos de realidade 
virtual, achei bem bacana”.

Débora Nicoly de Souza Silva 
Aluna Escola Municipal de Limeira/SP

IMPRENSA
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FOTOS FOTOS
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FOTOS

NTICS.COM.BR/MEUSHABITOSSAUDAVEIS


