
Boletim da Alimentação Escolar 

Quem somos nós? 

Nós somos todos vocês juntos: 

merendeiras, alunos, professores, 

diretores, inspetores e assistentes 

escolares, equipe da Secretaria de 

Abastecimento, pais e responsá-

veis, enfim toda a comunidade 

escolar. 

Nosso objetivo é compartilhar  

ideias de ações que nos sustentem 

ou seja, que possam nos incenti-

var a adotar comportamentos e 

atitudes para uma melhor alimen-

tação e saúde.  

Este espaço será reservado para 

divulgação e atualização de infor-

mações importantes deste nosso 

universo da Alimentação Escolar, 

bem como a troca de conhecimen-

tos e experiências entre todos.  

Seja um agente ativo deste Bole-

tim compartilhando suas experi-

ências por meio de fotos e depoi-

mentos de ações sobre Educação 

Alimentar e Nutricional realizadas 

em sua escola ou na comunidade. 

Nosso Boletim será publicado a 

cada 2 meses no site da Prefeitura 

de Barueri no link da Secretaria de 

Abastecimento. 

Juntos fazemos história! Bem  

vindos! 
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Sua experiência exitosa pode ser compartilhada em 

nossa página do Facebook! 

Afinal de contas, o que é Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN)? 

A EAN é um processo educativo que envolve diversos profissi-

onais e a comunidade, e tem como objetivo gerar autonomia 

para que as pessoas realizem escolhas alimentares que garan-

tam uma alimentação saudável e prazerosa, e lutem por um 

ambiente que propicie esta prática. 

Não deixe de assistir no Youtube:  

Vídeo Comemorativo—3 anos do Ideias na Mesa 



 A água, como todos sabemos, é condição essencial à vida e é garanti-

da como direito fundamental do ser humano. A transformação da 

água em água potável, depende dos recursos naturais que são frágeis 

e limitados. Por isso, devemos protegê-la com consciência, evitar seu 

desperdício, garantindo sua existência para as gerações presentes e 

futuras. Tais recomendações podem ser obtidas na íntegra na Decla-

ração Universal dos Diretos da Água. 

Dia Internacional da Síndrome de Down- 21 de março 
1 em cada 660 nascimentos 

pode ser de uma criança com 

Down. Mas o que nós temos a 

ver com isso? 

Essa síndrome é caracterizada 

pelo desenvolvimento de indi-

víduos com traços físicos se-

melhantes e que apresentam 

certa dificuldade de aprendi-

zagem. Porém, essas pessoas 

tem um grande potencial de 

desenvolver habilidades caso 

sejam estimuladas e acolhidas 

por todos nós. 

Um ambiente amoroso, esti-

mulante, com a intervenção 

precoce e esforços integrados 

de educação e saúde é respon-

sabilidade de todos nós para 

promoção da qualidade de 

vida  de uma pessoa com 

síndrome de Down, sen-

do esta também uma das 

orientações do Estatuto 

da Pessoa com Deficiên-

cia (Lei 13146 de  

Comemore o Dia Mundial da Água 
22 de março 

Sugestões de Atividades  

Compartilhe em nossa 

página no Facebook 
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2015). 

O dia 21 de março não foi es-

colhido à toa: 21/3 representa 

uma alteração no cromosso-

mo 21 o que caracteriza a sín-

drome de Down. 

Que tal criarmos uma horta em 

nossa escola? Dessa forma 

podemos cuidar e manter 

nossas plantas com o uso 

controlado da água e tornar 

nossa alimentação mais 

colorida e atrativa, afinal de 

contas, você sabe como cresce 

um pé de alface? 

Como podemos economizar 

água em casa? Vamos refletir 

sobre isso e trazer para a sala 

de aula novas ideias em uma 

discussão “de dar sede”.  

Não deixe de compartilhar 

suas ideias para toda a 

comunidade: Crie um 

evento envolvendo os pais, 

alunos e funcionários e 

faça uma peça de teatro ou 

cole cartazes pela escola. O 

importante é participar! 



Um assunto que não 
quer calar: desperdício de alimentos! 

No mundo, 800 milhões de pes-

soas passam fome, sendo que 1 

em cada 9 não tem comida su-

ficiente em casa. 

 

No Brasil, o cenário assusta: 7 

milhões de pessoas passam fo-

me, sendo que as 40 mil tonela-

das de alimentos desperdiçados 

por dia no país dariam para 

alimentar mais que o dobro 

desse número! 

 

Na alimentação escolar, identi-

ficamos um enorme desperdício 

do que é servido no prato e vai 

diretamente par ao lixo. 

 

Em 2012, um Projeto realizado 

em nossas escolas trouxe a re-

dução de 62% no desperdício 

por meio de ações de conscien-

tização da comunidade escolar, 

bem como redução do porcio-

namento da comida servida no 

prato. 

Sendo assim, contamos com a 

colaboração de todos  para re-

vertermos esse quadro e dar-

mos continuidade a esse proje-

to nesse ano de 2016! 

 

Envolva seus colegas, discu-

tam o tema, reveja seus concei-

tos e práticas, compartilhe essa 

idéia! O planeta agradece! 
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Você sabia que os cardápios das 

escolas de Barueri estão disponíveis no 

site da Prefeitura? Acesse e confira! 

Para total cumprimento da Lei nº 

2383 de 08 de dezembro de 2014, as 

escolas devem disponibilizar o 

ca r dá p io  no  r e f e i t ó r io  pa r a 

conhecimento da comunidade. 

 Lembramos que eles estão sujeitos a 

alterações mediante sazonalidade de 

hortifrutis ou outras intercorrências. 

Além disso, desde Setembro de 2015 os 

c a r d á p i o s  a p r e s e n t a m  s u a s 

informações nutricionais.  

Durante o mês de Fevereiro, a Equipe de Nutrição 

dará palestras aos pais dos alunos dos berçários, 

visando esclarecer possíveis dúvidas sobre a 

alimentação oferecida aos bebês.  

Buscando promover e incentivar o aleitamento 

materno, os pais serão orientados quanto aos 

procedimentos para que o leite materno ordenhado 

seja ofertado aos seus bebês nas Maternais. 

Este ano iniciamos um trabalho importante para a 

promoção da saúde dos alunos: os alunos da 1ª fase 

da maternal passarão a receber o leite sem chocolate 

e/ou sem açúcar. 

As próximas fases serão posteriormente 

contempladas, de forma gradual, conforme a 

adaptação dos pequenos. 

 Segundo orientações da Sociedade Brasileira de 

Pediatria e do Guia Alimentar para menores de 2 

anos do Ministério da Saúde, o açúcar não deve ser 

oferecido aos menores de 1 ano e seu consumo deve 

ser evitado após o 1º ano de vida.  



Arroz e Feijão é um prato típico brasileiro e presente 
diariamente em nossa Alimentação Escolar. Ambos são 
muito saborosos e nutritivos, pois são fontes de carboi-
dratos que fornecem energia para o nosso corpo, e 
também contêm fibras, ferro, cálcio e vitaminas do 
complexo B. 

Quando consumidos juntos, formam uma parceria e 
tanto, já que fornecem uma proteína semelhante a da 
carne. Além disso, são uma opção acessível, por terem 
baixo custo. 

Para aproveitar ainda mais os benefícios dessa dupla, 
prefira a versão integral do arroz e varie o feijão cario-
ca com outros tipos: preto, branco, de corda, etc. 

SECRETARIA DE ABASTECIMENTO 

      4199-1800 

 

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

        Secretaria de Abastecimento - Cardápios 

                      

     

     Ou  Acesse o Portal Educação-  

     educacao.barueri.sp.gov.br 
 

       Facebook - IdeiasnoPratoBarueri 

Saboreie 

essa ideia 

Arroz e 

Feijão 

Ingredientes 

1 xícara (chá) de arroz integral  

3 xícaras (chá) de água  

1/4 de cebola picada 

sal a gosto  

Modo de Preparo 

1. Num escorredor, coloque o arroz e lave 

sob água corrente. 

2. Numa panela média, junte o arroz, a     

água, a cebola picada e tempere com sal. 

3. Leve ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o 

fogo e deixe cozinhar por 30 minutos ou até 

que o arroz fique macio e soltinho. 

4. Desligue o fogo e sirva a seguir.  

RECEITA DE  

ARROZ  

INTEGRAL 


