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O Dia Mundial do Meio Ambiente 

foi criado em 1972 pela ONU du-

rante a Conferência de Estocolmo, 

tendo como objetivo chamar a 

atenção de toda a população para 

os problemas ambientais e a impor-

tância da preservação dos recursos 

naturais que até então eram consi-

derados, por muitos, inesgotáveis. 

Este foi um marco no processo de 

mudança do modo de enxergar e 

tratar as questões ambientais no 

mundo, além de possibilitar a cria-

ção de princípios para orientar a 

política ambiental mundial. 

Mas infelizmente os problemas am-

bientais continuam ocorrendo 

no mundo. O aumento da tem-

peratura global levando ao 

derretimento das calotas pola-

res, a destruição das florestas 

para instalação de pastos ou 

para plantação de eucalipto 

visando produção de papel ou 

ainda catástrofes ambientais, 

como a ocorrida na cidade de 

Mariana, tem gerado conse-

qüências graves. 

Ausência de coleta seletiva, descarte 

inadequado de lixo e falta de proje-

tos de reciclagem, desmatamento, 

uso de combustíveis fósseis, desper-

dício de água, esgotamento do solo 

são problemas enfrentados pela so-

ciedade e que poderiam ser evitados 

caso houvesse conscientização da 

população. 

Obviamente que esta situação glo-

bal não pode ser solucionada apenas pela mudança 

individual, mas esta é fundamental para mobilizar a 

sociedade em busca do cumprimento das leis ambi-

entais. 
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Acesse a página http://revistaescola.abril.com.br/meio-ambiente/ e encontre ou-

tras dicas e sugestões de atividades para as mais variadas faixas etárias! 

Como trabalhar essa temática com os alunos? 

Algumas atividades alusivas ao tema podem ser desenvolvidas neste dia 

como: o plantio de mudas de árvore, implantação de horta escolar, realiza-

ção de palestras e jogos, exibição de filmes com esta temática, realização 

de peças teatrais, apresentações musicais ou de dança, oficinas sobre rea-

proveitamento de óleo de cozinha ou confecção de artigos como bolsas, 

caixas ou objetos decorativos usando produtos recicláveis, entre outros. 



Levar imagens que ilustrem a diferença entre os alimentos que são 
consumidos no campo e nas grandes cidades, apresentar aos alunos e 
questioná-los sobre o tema. 

Pedir que os alunos leiam um texto relativo ao tema e marquem a parte 
que achem mais interessante. Cada aluno deve ler em voz alta a parte grifada e explicar o motivo 
da escolha. 

Construir junto com os alunos um quadro informativo sobre os percentuais de produtos da 

agricultura familiar que chegam em nossa mesa, contendo a importância dos mesmos na 

alimentação diária das pessoas. Discutir cada passo com os alunos. 

Arroz, feijão, café, frutas, papel, roupas, entre outros produ-

tos são exemplos de gêneros básicos que utilizamos em nosso 

cotidiano e que só temos acesso devido ao trabalho dos agricultores. 

A agricultura está presente em diversos momentos do nosso 

dia a dia, mas muitas vezes acaba sendo esquecida ou desme-

recida por parte da população. 

Esta é uma mentalidade equivocada, pois a agricultura é uma 

das principais fontes de capital para o Brasil – em 2013 repre-

sentou 22,3% do PIB brasileiro – , além de representar apro-

ximadamente 42% dos produtos exportados pelo país. 

Agricultura Familiar: o que é isso??? 

5 milhões de famílias brasileiras 

vivem da agricultura familiar. 

Ela é considerada a principal 

responsável pela diversificação 

de culturas, pelo manejo susten-

tável dos recursos e pelo fomen-

to do desenvolvimento local, 

sendo considerada pela ONU 

um dos pilares da segurança ali-

mentar. 

Mas infelizmente o agricultor 

familiar ainda não tem o reco-

nhecimento financeiro que me-

rece, pois mesmo corresponden-

do a 84% dos estabelecimentos 

agropecuários, o valor de sua 

produção corresponde a apenas 

33% do total produzido no meio 

rural. 

Buscando evitar o êxodo rural, 

aumentar a renda, diminuir o 

deslocamento dos alimentos 

até a mesa do consumidor e 

aumentar o acesso aos alimen-

tos saudáveis, o governo tem 

adotado medidas de incentivo 

ao agricultor familiar. 

Dentre estas medidas estão a 

criação do PAA (Programa de 

Aquisição de Alimentos) que 

possibilita que os produtos 

adquiridos diretamente dos 

agricultores familiares sejam 

destinados à doação para  as 

pessoas atendidas em ONGs 

ou restaurantes populares, e a 

obrigatoriedade de compra de 

pelo menos 30% dos recursos  

Dia do Agricultor—28 de julho 
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repassa-

dos pelo 

Governo 

F e d e r a l 

p a r a 

c o m p r a 

dos ali-

m e n t o s 

para a 

Al imen-

tação Es-

c o l a r . 

Ambos os programas desburo-

cratizam o processo de compras 

dos gêneros alimentícios, facili-

tando a participação do agricul-

tor familiar e garantindo a com-

pra de alimentos mais saudá-

veis, seguros e frescos.  



Início do Inverno—21 de julho 

O inverno é a estação do ano na qual as chuvas tornam-se escassas, deixando o clima frio e seco, 
com baixa umidade do ar.  Ele ocorre pois a parte do globo terrestre onde o Brasil está  localizado, 
nesta época, recebe uma menor incidência de raios solares, deixando também as noites mais longas . 
O inverno se inicia em 21 de junho e termina em 23 de setembro. 

Como o Brasil se localiza na zona intertropical, nosso inverno não é rigoroso como nos países euro-
peus, por exemplo, com  a presença de neve, sendo um inverno mais brando, exceto nos estados da 
região Sul,  em que podem ocorrer episódios de geada. 

Devido a esta redução da temperatura, o inverno tende a deixar as pessoas mais recolhidas, voltadas 

mais para si mesmas, procurando realizar atividades no interior do lar como arrumar armários, con-

sertar o que está à espera de reparos, costurar o que necessita ser restaurado, separar o que não é 

mais imprescindível e pode, assim, ser doado.  

A necessidade de ajudar o próximo que sofre com o frio é des-

pertada e muitos doam agasalho, um prato de sopa ou algum 

item que ajude quem passa necessidade.  

Nesta época até na natureza é hora de recolhimento, quando 

vários animais, como os ursos, diminuem o metabolismo e 

hibernam, enquanto outros, principalmente os pássaros, pro-

curam regiões mais quentes.  

De forma semelhante aos animais, nós também necessitamos nos aquecer no inverno, e muitas ve-

zes o nosso corpo busca alimentos mais ricos em gorduras e energia para obter esse resultado. Mas 

devemos nos atentar a qualidade e a quantidade dos alimentos ingeridos, pois devido à mudança de 

temperatura, muitas vezes o consumo de alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes é re-

duzido. 

Estes alimentos podem ser incluídos em preparações como sopas, caldos, chás e até leite com canela 

ou mel, preparações mais quentes e que proporcionam um consumo de alimentos mais saudáveis. 
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No mês de Abril, as nutricionistas da Secretaria de 

Abastecimento realizaram palestras com os pais da EMEF 

Elisabeth Parminondi Romero com o objetivo de informá-

los sobre os benefícios da adequação do horário das 

refeições servidas aos alunos. A proposta da escola é deixar 

a refeição mais próxima do horário do almoço com os 

alunos da manhã comendo em horário próximo à saída e os 

alunos da tarde comendo na entrada. Além de reduzir o 

excesso no consumo alimentar, pois os alunos realizam 

“refeições em duplicidade”, a mudança no horário deixa 

os pais mais tranqüilos, sabendo que os alunos irão 

receber uma refeição apropriada no horário adequado. 

Confira as fotos em nossa página do  

Facebook:  

Alimentação Escolar Barueri 
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Ingredientes 
1 couve flor 
1 peito de frango cozido e desfiado 
1 maço de couve manteiga cortada fina 
Alho e cebola a gosto 
Azeite  

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 

Caldo 

Verde Light 
Modo de Preparo 

1. Higienize a couve flor e cozinhe bem; 

2. Bata no liquidificador a couve flor 

aproveitando a água do cozimento de 

forma a deixar o caldo grosso, pois a 

couve flor não engrossa muito; 

3. Refogue a cebola e o alho no azeite e 

deixe dourar um pouco. Adicione o 

frango desfiado e a couve. Deixe refo-

gar; 

4. Junte a couve flor batida e deixe ferver 

até atingir a consistência desejada. 

5. Sirva a seguir. 

Similar ao caldo verde 
original português, esta 
versão leva couve flor no 

lugar da batata 


