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Chegou o Dia Mundial da Saúde! 

O dia 07 de Abril chegou com  

destaque para a Saúde. Você já 

parou para pensar sobre o que é 

“Saúde”? O que significa ter saú-

de para você?  

Muitas pessoas se consideram sau-

dáveis quando não apresentam 

nenhuma doença. Porém a ausên-

cia de doenças é apenas uma face-

ta do amplo conceito  do que é a 

saúde. A saúde se expressa no 

contexto social, econômico, políti-

co e cultural em que as pessoas 

estão inseridas. 

A saúde é considerada constituci-

onalmente como um direito fun-

damental do ser humano e deve 

ser garantida por meio da presença 

de condições básicas para seu exer-

cício, tais como alimentação, mo-

radia, saneamento básico, meio 

ambiente, trabalho, renda, educa-

ção, atividade física, transporte, 

lazer e acesso a bens e serviços. 

A escola é um ambiente propício 

para refletirmos sobre nosso direi-

to em saúde, nossos deveres, e co-

mo nos tornarmos protagonistas 

da nossa própria saúde. 

As escolas reúnem a comunidade, 

e, com seu caráter educativo, po-

dem aproximar famílias e promo-

ver ações que informem e transfor-

mem todo o entorno escolar. 
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Esses são só alguns pontos que podem iniciar uma discussão na comunidade pa-

ra refletirmos um pouco mais sobre nosso direito à saúde e em como podemos 

alcançá-lo! 

Que tal aproveitarmos essa data para refletirmos sobre como transformar 

nossa realidade em busca de mais saúde? 

Você já parou para observar seu bairro? Ele tem saneamento básico? Exis-

te coleta de lixo reciclável? Existem espaços comunitários para a prática 

de exercícios físicos? Existem feiras por perto? Há oferta de alimentação 

escolar? Você tem feito a sua parte e observado e acabado com possíveis 

focos de dengue em sua residência? Você participa de ações na escola ou as 

incentiva, como a construção de hortas ou atividades educativas? Você 

participa de conselhos municipais? 



A atividade física deve ser incentivada durante toda a vida  

pois melhora a autoestima, previne a depressão, combate o 

excesso de peso e a obesidade, melhora a postura e a aparên-

cia da pele, desenvolve a concentração e a aprendizagem es-

colar, diminui o estresse, entre outros benefícios!  

Dia 31 de Maio, Dia mundial Sem Tabaco:  
e o Narguilé, faz mal? 

O tabagismo é fortemente as-

sociado ao desenvolvimento 

de doenças como câncer, do-

enças respiratórias como as-

ma e problemas cardiovascu-

lares, além de gerar depen-

dência psicológica e química. 

Leis como a Antifumo, a proi-

bição da propaganda de ci-

garros na televisão e até a 

obrigatoriedade da advertên-

cia com fotos nos maços de 

cigarros, alertando quanto 

aos riscos do seu consumo, 

contribuíram para a redução 

em aproximadamente 30% do 

número de fumantes nos últi-

mos 9 anos. 

Entretanto, o consumo de 

narguilé dobrou em 5 anos, 

segundo dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde e da pes-

quisa Especial de Tabagismo, 

especialmente entre adoles-

centes e jovens.  

E por falar em saúde, dia 06 de abril também 
comemoramos o dia Mundial da Atividade Física 

Sugestões de Atividades  

Agite sua escola e compartilhe 

em nossa página no Facebook 

“Alimentação Escolar Barueri” 

as fotos e relatos dessas 

experiências! 
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Mas isso é um equívoco: uma 

sessão de narguilé pode cor-

responder à fumaça de 100 

cigarros! 

A Pesquisa Nacional de Saú-

de do Escolar revelou que en-

tre os adolescentes de 13 a 15 

anos, 7,6% afirmaram ter fu-

mado cigarro e/ou produto de 

tabaco nos últimos 30 dias. 

 Que tal colocar esse tema em 

pauta esse mês? 

Professores e alunos, que tal 

divulgar esse tema no pátio da 

escola ou em sala de aula? 

Elaborem cartazes coloridos, 

peças teatrais, e participem de 

gincanas que estimulem a 

todos na prática de atividades 

físicas! Levem as ideias para 

casa e compartilhem com seus 

familiares! 

Vocês sabiam que Barueri conta 

com espaços comunitários que 

promovem atividades 

esportivas para os interessados? 

Informe-se pelo telefone: (011)

4706-4047 

Pequenas atitudes no 

cotidiano podem fazer a 

diferença: prefira usar as 

escadas ao elevador; pare 2 

pontos de ônibus antes do 

destino final; ajude com as 

tarefas de casa; aproveite o 

intervalo na escola para 

brincar e caminhar. 



A Organização Mundial da Saúde destaca a Diabetes como 

tema central para o Dia Mundial da Saúde deste ano. 

Mesmo sendo possível prevenir seu apare-

cimento com uma alimentação saudável, 

pobre em açúcar e com a prática de ativi-

dade física, os casos de  diabetes aumen-

tam cada vez mais.  

 

Quando já instalada, a doença deve ser 

controlada pela alimentação e, em alguns 

casos, por uso de medicação.  

 

Esse controle reduz o risco de complica-

ções como problemas oculares, risco de 

amputações, problemas de cicatrização, 

problemas vasculares e renais. 

 

Você é aluno diabético? Providencie um 

laudo médico e envie para a direção de 

sua escola, para que alimentos adequados 

sejam enviados e o cardápio da alimenta-

ção escolar seja adaptado para você, para 

auxiliar seu controle glicêmico. 
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Visando oferecer um cardápio mais saudável, a 

Secretaria de Abastecimento vem modificando seus 

cardápios, com a redução da oferta de alimentos ricos 

em açúcar.  

Neste ano, o leite da 1ª fase da Maternal está sendo 

ofertado sem achocolatado (alimento rico em açúcar), 

segundo recomendação do Guia Alimentar para 

Menores de 2 anos do Ministério da Saúde. 

Pais e responsáveis, aqui vai um apelo: apoiem essa 

ideia para que haja melhor aceitação do leite nas 

Maternais, ofertando-o sem adição de açúcar e/ou 

achocolatado em suas casas! A intenção é que essa 

mudança seja expandida para todas as demais fases. 

Para maiores informações, assista os “Dez Passos da 

Alimentação Saudável Para Crianças Menores de Dois 

Anos”, disponível no Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=wNqrWXadhww  

Durante o mês de Março, a equipe de Nutrição da 

Secretaria de Abastecimento, responsável pela 

Alimentação Escolar, promoveu 2 encontros de atualização 

com as merendeiras das cozinhas dos 12 berçários da rede 

municipal.  

Esses encontros tiveram como temas novas técnicas 

culinárias, como o branqueamento de hortaliças e a 

elaboração de caldo de legumes natural, além da 

produção e teste de novas papas salgadas e de frutas, que 

tornarão o cardápio dos aproximadamente 400 bebês 

atendidos ainda mais saboroso! 

Confira as fotos em nossa página do  

Facebook:  

Alimentação Escolar Barueri 



Ingredientes 

4 ovos 

5 unidades de banana nanica 

1 xícara (chá) de uvas passas 

1 1/2 xícara (chá) de aveia em flocos 

1 colher (sopa) de canela em pó 

1/2 xícara (chá) de óleo 

1 colher (sopa) de fermento químico em pó 

SECRETARIA DE ABASTECIMENTO 

      (11) 4199-1800 

 

        Cardápios Online- www.barueri.sp.gov.br 

        Secretaria de Abastecimento - Cardápios 

                          

     Ou  Acesse o Portal Educação-  

     educacao.barueri.sp.gov.br 
 

       Facebook - Alimentação Escolar Barueri 

Saboreie 

essa ideia 

Bolo de banana 

Sem açúcar 

Modo de Preparo 

1. Bata todos os ingredientes no liquidi-

ficador, com exceção do fermento, até 

obter uma massa homogênea. 

2. Adicione o fermento e misture bem 

com a colher. 

3. Asse em forno pré-aquecido a 180ºC. 

4. Sirva. 

Adoçado com o 
açúcar próprio 

da fruta! 


