
Boletim da Alimentação Escolar 

 O ato de amamentar é inerente à 

história dos seres humanos, mas mesmo assim, pode desencadear uma série de sensa-

ções na nova mãe, principalmente insegurança e o medo de errar. 

 Por isso o apoio dos familiares e amigos é muito importante para a mãe. Mui-

tas vezes podemos pensar que o apoio que a mãe necessita se restringe às orientações 

quanto à forma de amamentar, frequência ou características do leite materno. Porém 

muitas vezes os conhecimentos dos familiares, especialmente das avós, foram adquiri-

dos durante a sua experiência como mãe que em geral ocorreu há 20, 30 anos atrás. 

 Muitas vezes os familiares não enxergam a possibilidade de apoio aberto, ho-

nesto e atento. A mãe não precisa de críticas, lições de moral, prescrições autoritárias 

ou, principalmente, conselhos sobre a oferta de chás, água ou leites artificiais. A mãe 

precisa de apoio psicológico, espaço, tempo e estrutura para que ela possa se dedicar 

ao bebê e à amamentação. 

 É fundamental que os familiares estejam atualizados e antenados em relação 

às novidades do universo materno. Poupe a mãe de conselhos como: seu leite está fra-

co, você tem pouco leite, entre outros. Frequente  cursos de amamentação ou reuniões 

específicas para as gestantes, de forma a entender a fase que a mãe irá passar e de que forma você pode 

auxiliá-la: cuidar da casa, fazer uma jantinha, buscando o irmão do bebê na escolinha, entre outras ações 

podem auxiliar muito a mãe!  
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Incentive a participação dos pais e responsáveis para que juntos possamos          

promover um ambiente incentivador da amamentação! 

Na semana da amamentação (01 a 07 de agosto), diversas atividades ocorrerão 

em nossa cidade. Dentre elas, ocorrerão nos berçários Maria José Damasceno, 

Luzia das Graças, Maria Meduneckas e Joaquim Soares reuniões com as mães 

que ainda amamentam e com a comunidade, na qual pediatras e nutricionistas 

abordarão questões sobre esta rede de apoio à mãe que trabalha e deseja ama-

mentar. 

Consulte o calendário completo com todas as atividades no site da Prefeitura. 

Semana Mundial do    

Aleitamento Materno 

Como os familiares podem 

auxiliar a mãe na amamen-

tação? 



Analise com os alunos a rotulagem dos alimentos: 

avaliem a presença dos componentes citados acima, os 

valores nutricionais informados e sua fonte (exemplo: 

açúcares) e reflitam juntos sobre as possibilidades de 

substituição como sucos naturais, frutas, água. 

Conversem sobre a importância de termos um hábito 

alimentar saudável e suas consequências no futuro. 

 Pesquisas atuais apontam o consumo de bebidas açucaradas como o maior causador de ex-

cesso de peso no mundo. O número de obesos, gerados pelo consumo excessivo de refrigerantes, 

dobrou desde 1980 e atinge a marca dos 

600 milhões de adultos! 

 Diversos países tem tomado medi-

das de forma a reduzir o consumo princi-

palmente dos refrigerantes, tais como o 

aumento da taxação dessas bebidas. Méxi-

co, Reino Unido, França, Finlândia e 

Hungria tem obtido reduções do consumo 

dessas bebidas de 6%. Pode parecer um 

número pouco expressivo, mas que apre-

senta grande impacto na redução dos ma-

les causados pela obesidade, como diabe-

tes e problemas cardíacos. 

 O quadro ao lado apresenta os 

componentes dos refrigerantes, a origem e 

os riscos que o seu consumo pode gerar em nossa saúde. Leia e reflita! 

 Tramita nas comissões da Câmara dos Deputados um Projeto de Lei de autoria do De-

putado Fábio Ramalho (PMDB) que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas de educação 

básica da rede pública e privada em todo o Brasil. Este projeto já foi aprovado pela Comissão de 

Seguridade Social e Família e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-

nia. Após a sua aprovação ele segue para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Este pro-

jeto segue a tendência de países como Reino Unido, França, México e Chile que já proíbem a ven-

da de refrigerantes nas escolas. 

 Os principais fabricantes de bebidas do Brasil anunciaram mudanças em conjunto no portfó-

lio de bebidas fornecidas para as escolas do país. A partir de agosto, as companhias passarão a for-

necer apenas água mineral, sucos com 100% de fruta, água de coco e alguns tipos de bebida láctea, 

deixando de ser vendidos produtos como refrigerantes e refrescos. 

Porque reduzir o consumo de bebidas açucaradas? 

Sugestão de Atividade 
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E o que o Brasil tem feito? 
RECEITAS DE REFRIGE-

RANTE DE LIMÃO—

”SABOREIE ESSA IDEIA”  



Dia 31 de Agosto: Dia do Nutricionista 

 No dia 31 de agosto comemora-se o dia do Nutricionista. Nessa data foi fundada a As-
sociação Brasileira de Nutricionistas, no Rio de Janeiro, no ano de 1949. A intenção da cria-
ção dessa associação era a de melhorar e desenvolver estudos acerca da qualidade da alimen-
tação e de todo o campo da nutrição. O curso de nutrição não era regulamentado como pro-
fissão, o que aconteceu bem mais tarde de sua criação, somente no dia 24 de abril de 1967.  

 As principais funções do nutricionista 
podem ser desenvolvidas na área hospitalar, 
clínica e da saúde pública, onde o profissional 
avalia fatores da cultura de uma região e suas 
interferências político-sociais, com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida e a saúde de 
uma população através da boa alimentação.  

 Esse profissional pode atuar na prepa-
ração de dietas e cardápios para pessoas ou para restaurantes, fiscalizar a produção de ali-
mentos em indústrias, restaurantes e escolas, acompanhar  e orientar dieta de atletas, auxili-
ar na divulgação da composição nutricional de um produto que está sendo comercializado, 
além de atuar com a orientação nutricional visando gerar bons hábitos alimentares e reduzir 
a ocorrência de doenças geradas pelo consumo alimentar inadequado. 
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Atualização de Merendeiras 2016 

 Dias 29 e 30 de Junho e 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de 

Julho ocorreu a Atualização de Merendeiras 2016. Esse 

curso, ministrado pelas nutricionistas da Secretaria de 

Abastecimento, visa aperfeiçoar o trabalho desses 

funcionários, que são fundamentais para a oferta de 

uma alimentação escolar de qualidade. 

 A atualização ocorre anualmente e o Abastecimento sempre procura inovar com 

atividades que estimulem a participação e reflexão dos servidores e a participação de 

convidados. 

Esse ano, além das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, foram abordados temas 

como o Projeto para Redução do Desperdício de Alimentos, além dos aspectos 

motivacionais no trabalho, com a coach Inamara Arruda, fundadora do “Prazer, EU!”. 
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RECEITAS DE REFRIGE-

RANTE DE LIMÃO—

”SABOREIE ESSA IDEIA”  

Confira as fotos da Atualização em nossa       página no Facebook:  

“Alimentação Escolar Barueri” 

Compartilhe sua expe-

riência em alimenta-

ção e nutrição em nos-

sa página! 



Ingredientes: 
 
 ½ limão espremido 
 ½ xícara (chá) de chá de cidreira gelado 
 3 cravos da índia 
 ½ copo de água com gás gelada 
 
 
 
Modo de Preparo: 
 Misture todos os ingredientes em um copo grande, e to-
me em seguida, para não perder o gás. Para um sabor mais 
marcante, pode colocar algumas rodelas de limão ou folhas de 
hortelã.  

 

 

 

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 

Refrigerante 

de Limão 

SIRVA 

GELADO! 


