


Amamentação e alimentação complementar saudável 

 Objetivo: Capacitar equipes das Unidades de Saúde e outros programas de atenção à primeira 

infância sobre amamentação e alimentação saudável. 

 

Público: Profissionais de saúde e assistência social. 

 

Carga horária: 8 horas.  

 

Previsão de lançamento: Novembro de 2019  

 

Inscrição online: site a definir 

 

Os municípios deverão utilizar os certificados dos participantes no curso como um dos documentos 

comprobatórios da Ação de Validação 4.1 / Resultado Sistêmico 4. 

PARCERIA UNICEF e Rede IBFAN - (Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar) 



https://www.unicef.org/brazil/media/5321/file/Folder_10_passos_para_alimentacao_e_habitos_saudaveis.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/5321/file/Folder_10_passos_para_alimentacao_e_habitos_saudaveis.pdf


Curso EAD sobre competências familiares na Atenção  

à primeira Infância  

 

Baseado no KIT Família Brasileira Fortalecida 

 

Público: Profissionais de saúde, educação e assistência social dos municípios participantes do Selo 

UNICEF no Semiárido e Amazônia, multiplicadores estaduais e apoiadores nacionais do Programa 

Criança Feliz;        

 

Carga horária: 40h, em 2 módulos, sendo uma etapa obrigatória (10h) e outra complementar 

(30h);  

Metodologia: Educomunicação e gameficação.  

 

 

                            

 

Ao cumprir a etapa obrigatória, o participante  receberá o certificado do curso 

EAD UNICEF sobre competências familiares na atenção à primeira infância 

emitido pelo IPREDE e UNICEF.  

Previsão de início: Novembro de 2019. 



Curso EAD sobre 
alimentação saudável 

Comer saudável, crescer saudável  

 Curso EAD para professores/as sobre alimentação saudável 

REALIZAÇÃO: PARCERIA: 



Curso EAD sobre 
alimentação saudável 

3. Qual a carga horária? 

1. Qual o objetivo do curso? 

Mobilizar professores/as e outros/as atores/atrizes sociais do Semiárido brasileiro e da Amazônia para o 

incentivo a atitudes e práticas alimentares saudáveis de crianças entre  

4 e 10 anos de idade, contribuindo para a prevenção da obesidade infantil. 

2. Quem pode participar? 

Professores/as e outros/as atores/atrizes 

sociais do Semiárido e da Amazônia. 

08 horas: 

- 04 horas obrigatórias 

- 04 horas complementares 



Curso EAD sobre 
alimentação saudável 

4. Como acontecerão as atividades? 

O Curso EAD “Comer saudável, crescer saudável” tem como base as seguintes 

metodologias: 

a) Educomunicação: Tem como base a construção coletiva de conhecimentos fundamentada na 

participação ativa dos indivíduos, partindo de seus 

saberes e dos contextos nos quais estão inseridos. Todo o processo culmina na produção de peças 

de comunicação mobilizadoras, que podem ser usadas como instrumentos para uma atuação 

político-cidadã de seus/suas produtores/as. 

b) Gameficação: 

Utiliza as estruturas e características de jogos para estimular e 

facilitar o ensino-aprendizagem. 



Curso EAD sobre 

alimentação saudável 

Cursistas que cumprirem as 04 horas obrigatórias terão direito a certificado emitido pelo UNICEF e 

pela CIPÓ – Comunicação Interativa. 

Informações disponíveis em breve no site do Unicef e nas redes sociais 

da CIPÓ! 

5. Quais recursos metodológicos o curso oferece? 

6. Os/as participantes receberão certificado? 

Fiquem ligados/as! 

Os municípios integrantes do Selo Unicef poderão utilizar os 

certificados de participação no curso EAD de seus 

representantes como um dos elementos comprobatórios da 

Ação de Validação 4.2 / Resultado Sistêmico  

Quer participar? 

- Videoaulas 

- Animações 
- Webconferências 
- Áudios 
- Estudos de caso 
- Materiais de referência 


