
 Criado em 1981, o dia mundial da alimen-

tação hoje é celebrado em mais de 150 países e 

tem o intuito de promover uma reflexão sobre a 

alimentação e, principalmente, sobre a fome no 

planeta. A cada ano a FAO, fundação da ONU (Organização das Nações Uni-

das) para a Agricultura e Alimentação (FAO), propõe um tema para o dia mun-

dial da alimentação. Este ano, o tema é: ―O clima está mudando. A alimentação 

e a agricultura também.‖ 

 Estimativas indicam que o número de habitantes do planeta vai supe-

rar os nove bilhões em 2050, e a FAO estima que a produção mundial de ali-

mentos vai ter que aumentar 60% para poder atender as novas demandas ali-

mentares. Por outro lado, os pequenos agricultores familiares do mundo – que 

produzem a maior parte dos alimentos que consumimos – estão entre os mais 

afetados pelas altas temperaturas, as secas e os desastres relacionados a pro-

blemas meteorológicos adversos relacionados às mudanças climáticas.  

 Hoje, a produção de alimentos é suficiente para alimentar toda a popu-

lação mundial. O problema reside na distribuição desses alimentos que não 

chegam à mesa dos que mais necessitam. Em 2010 e 2011, quando houve 

grande crise, o preço dos alimentos deixou quase 70 milhões de pessoas em 

situação de pobreza no mundo. 

 Atualmente, o Brasil tem aproximadamente 1,7% da população em si-

tuação de insegurança alimentar, o que fez com que saíssemos do mapa da fome mundial em 

2014. Essa redução de aproximadamente 75% foi resultado de ações e políticas públicas, dentre 

elas o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que garante a oferta de alimentação 

no período de permanência do aluno na escola. 

 Por outro lado, apenas o acesso aos alimentos não é suficiente. É fundamental que se 

estabeleçam práticas de estímulo ao consumo de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos ou 

transgênicos, levando a uma consequente redução no risco de doenças como obesidade, hiper-

tensão, diabetes, AVC, anemia, entre outros. 
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Incentive a participação dos alunos e de toda a comunidade escolar em ações na sua 

escola! Nas próximas páginas abordaremos diversos assunto relativos ao tema... 

Diante desse panorama existente, a Semana Mundial da Alimentação visa promover 

por meio de diversas ações, práticas alimentares saudáveis, sustentáveis e que incenti-

vem a adoção de hábitos que melhorem as condições de saúde e de vida de toda a po-

pulação.  

―O clima está mudando.  

A alimentação e a agricultura 

também‖ 

Boletim da Alimentação Escolar—Edição 
Especial ―Semana Mundial da Alimentação‖ 

16 de outubro 



 Simples, que caiba no seu orçamento, baseada 

em alimentos in natura (legumes, verduras, frutas e  

carnes), minimamente processados (como arroz,  fa-

rinhas, feijões, entre outros) e em preparações culiná-

rias. Esses três últimos conceitos são amplamente 

esclarecidos no Guia Alimentar para a População 

Brasileira lançado em 2014 pelo Ministério da Saú-

de. 

 Esse Guia fornece um conjunto de informa-

ções sobre alimentação e busca promover a saúde da 

sociedade brasileira hoje e no futuro. Ele foi elabora-

do para que todo cidadão tenha acesso e faça uso do conteúdo em seu cotidiano, e está disponível 

no site do Ministério da Saúde. 

 Além de orientar quanto ao que devemos comer, ele também dá dicas de como preparar os 

alimentos de maneira higiênica e segura, além de orientações de como realizar as refeições do dia 

a dia. Sabemos que hoje em dia, 

realizar refeições com a família reu-

nida todos os dias muitas vezes é 

inviável, pois cada membro da fa-

mília tem um horário de trabalho, 

estudo, lazer, entre tantas outras 

tarefas. Mas devemos buscar sem-

pre nos alimentarmos com atenção, 

sentados à mesa, sem distrações, 

com boa companhia e nos horários 

corretos das refeições, evitando be-

liscar alimentos ao longo do dia. 

 A FAO (OMS) lançou um concurso que visa incentivar a reflexão sobre o tema escolhido 

para o Dia Mundial da Alimentação de 2016. O concurso premiará 

desenhos e vídeos feitos por crianças e adolescentes de 5 a 19 anos 

que ressaltem como as mudanças climáticas tornam ainda mais difícil 

o desafio de alimentar a população mundial, que continua em cres-

cendo, e o que podemos fazer juntos para superar esse desafio. 

 Maiores informações 

sobre regulamento e premi-

ação estão disponíveis no 

link: http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/

pt/c/418641/. Participe! 

Concurso FAO—Desenhos e Vídeos 
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Mas o que seria uma Alimentação Saudável? 



Boletim da Alimentação Escolar—Edição Especial “Semana 

Mundial da Alimentação” 

1 – Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da 

alimentação; 

2 – Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e 

cozinhar alimentos e criar preparações culinárias; 

3 – Limitar o consumo de alimentos processados; 

4 – Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados; 

5 – Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que 

possível, com companhia; 

6 – Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou 

minimamente processados; 

7 – Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias; 

8 – Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece; 

9 – Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora; 

10 – Ser crítico quanto a informações, 

orientações e mensagens sobre 

alimentação veiculadas em propagandas 

comerciais. 
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Dez Passos para uma Alimentação 

Adequada e Saudável  

do Novo Guia Alimentar para a  População Brasileira! 



 Sabemos que os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam sobre a neces-

sidade de perpassar pelo curriculum conceitos sobre saúde, valorização de hábitos, 

estilos de vida e atitudes perante as diferentes questões relativas à saúde, mas tam-

bém sabemos o grande desafio de incorporar o tema alimentação e nutrição no 

contexto escolar, mesmo reconhecendo a escola como um espaço propício à forma-

ção de hábitos saudáveis e que a alimentação no ambiente escolar pode e deve ter 

função pedagógica. Visando auxiliar os profissionais envolvidos, o Ministério da 

Educação e da Saúde criaram a Portaria nº 1010 de 2006 que visa instituir diretri-

zes para promover a alimentação saudável neste ambiente. 

 A promoção da alimentação saudável nas escolas deve seguir os seguintes 

eixos: 

 ações de educação alimentar 

e nutricional, considerando 

os hábitos alimentares como 

expressão de manifestações 

culturais regionais e nacio-

nais; 

 estímulo à produção de hor-

tas escolares para a realiza-

ção de atividades com os alu-

nos e a utilização dos alimen-

tos produzidos na alimenta-

ção ofertada na escola; 

 estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos lo-

cais de produção e fornecimento de serviços de alimentação do ambiente es-

colar; 

 restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimen-

tos e preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar 

livre e sal e incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras; e 

 monitoramento da situação nutricional dos escolares. 

 

 Para auxiliar os profissionais da educação e favorecer a implantação de prá-

ticas alimentares saudáveis foi criado este Boletim ―Ideias no Prato‖, como um ca-

nal de divulgação de conteúdos de promoção da vida saudável.  

 Contamos com sua colaboração na divulgação destes conteúdos para a co-

munidade escolar! 

Porque trabalhar conceitos de Alimentação Saudável no 
ambiente escolar? 
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Material disponível 

no site do Ministério 

da Saúde 



Hortas Escolares 
 Hortas escolares são um ótimo espaço para promover o contato dos alunos com os 
alimentos, podendo ser chamado de laboratório vivo, no qual são realizadas diversas ativi-
dades que relacionem diferentes conteúdos, colocando em prática a interdisciplinaridade. 

 É importante frisar que as crianças tem pa-
pel fundamental no planejamento e execução da 
horta.      Elas podem ser divididas em equipes, se-
guindo uma escala que envolva o preparo do local, 
plantio e os cuidados na manutenção dos canteiros. 
Isso proporciona além de um envolvimento nas ati-
vidades, uma grande possibilidade de mudança no 
hábito alimentar. Essa ação faz com que os alunos 
desenvolvam responsabilidade  nos projetos da es-
cola.  

 O Ministério da Saúde desenvolveu um  Manual para 
as Escolas que desejam implantar uma horta escolar. Esse 
Manual, além de demonstrar como montar a horta, apre-
senta importantes informações quanto aos procedimentos 
de higiene, além de exemplos exitosos nessa implantação. 

Boletim da Alimentação Escolar—Edição Especial “Semana 

Mundial da Alimentação” 
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Material disponível 

no site do Ministério 

da Saúde 

Passeios 

 Feira livre: os alunos poderão conhecer os alimentos in natura, degustá-

los e provar novos alimentos. Essa atividade contribui para o aumento na 

aceitação de legumes, verduras e frutas presentes no cardápio escolar; 

 CEASA: os alunos poderão verificar o volume de alimentos que é 

distribuído em toda a região metropolitana de São Paulo e também poderão 

ver o volume de alimento que é desperdiçado no transporte e 

armazenamento do gêneros; 

Hortas/Agricultores: os alunos poderão ver  como 

funciona o processo de plantação, colheita e distribuição 

de verduras e legumes, além de conhecer como vivem os 

agricultores e sua família. 

Sugestões de Atividades Educativas alusivas ao Dia Mundial 
da Alimentação 



 Podem ser organizadas sessões pa-

ra exibição de filmes que abordem a ali-

mentação e nossa relação com ela. Após 

sua exibição pode ser realizado debate 

sobre o tema. Alguns filmes interessan-

tes a serem exibidos: ―Muito além do pe-

so‖, ―Super size me‖, ―Gordo, doente e 

quase morto‖, ―Planeat‖, ―Food Mat-

ters‖, entre outros que estão disponíveis 

pela internet. 

Exibição de Filmes 
Temáticos 
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Caminhada 

 Quando pretendemos iniciar 

uma atividade física, a primeira coisa 

que vem em nossa cabeça é a cami-

nhada. Os alunos podem fazer uma 

caminhada ao redor da escola divul-

gando para os vizinhos os benefícios 

da prática de atividade física e dos 

comportamentos alimentares saudá-

veis por meio de material elaborado 

por eles mesmos. 

Gincana  

 A partir de certa idade as crianças começam a desenvol-

ver um espírito competitivo. Neste momento, ativi-

dades como gincanas ou competições das mais vari-

adas podem ser utilizadas também para estimular os 

alunos a aprenderem mais sobre hábitos saudáveis. 

Perguntas ou desafios, caça palavras, caça ao tesou-

ro, entre outras brincadeiras podem compor a ginca-

na.  

 Quem nunca foi parado por uma 

blitz? Mas essa não é para multar, e sim 

para conscientizar sobre a importância 

de melhorar sua alimentação, aumentar 

o consumo de água, reduzir o consumo 

de sal e açúcar. Mo-

bilize seus alunos 

para informar moto-

ristas nas ruas próxi-

mas à sua escola! 

Blitz da Alimentação 
Saudável Avaliação Peso e Estatura 

 Quem nunca teve problemas 

com a balança? Mas ela pode ser u-

sada a nosso favor! Conhecer nosso 

peso faz com que não percamos a 

noção do ―ponto em que estamos‖. 

Os alunos podem se pesar e 

medir sua estatura, refletin-

do sobre os benefícios que 

uma alimentação saudável 

pode exercer sobre eles. 



Modo de Preparo: 
 Lave as bananas e 

descasque.  
 Separe 4 xícaras de  casca para fazer a massa.  
 Bata as claras em neve e reserve na geladeira.  
 Bata no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as cascas de ba-

nana.  
 Despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de rosca. Mexa bem.  
 Por último, misture delicadamente as claras em neve e o fermento.  
 Despeje em uma assadeira untada com margarina e farinha. Leve ao forno mé-

dio pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos.  
 Para a cobertura, derreta o açúcar em uma panela e junta a água, fazendo um ca-

ramelo.  
 Acrescente as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão.  
 Sirva após esfriar. 

Ingredientes: 

Massa:  

- 4 unidades de casca de banana 

- 2 ovos 

- 2 xícaras (chá) de leite 

- 2 colheres (sopa) de margarina 

- 3 xícaras (chá) de açúcar 

- 3 xícaras (chá) de farinha de 

rosca 

- 1 colher (sopa) de fermento em pó 

Cobertura: 

-  1/2 xícara (chá) de açúcar 

- 1 1/2 xícara (chá) de água 

- 4 bananas 

- 1/2 unidade de limão 
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Oficina de Rotulagem 

O que realmente é importante no rótulo? 
Aquela tabela com os valores? A validade 
do produto? Como entender e utilizar as 
informações da melhor forma possível? 

Uma Oficina para discutir a rotulagem e 
a propaganda que muitas vezes é veicula-
da de forma indevida podendo levar ao 
consumo de alimentos inapropriados, 
pode ser uma ação muito interessante a 
ser realizada com os alunos. 

Oficina de Aproveitamento 
Integral dos Alimentos 

 Você sabia que aquela casca de banana 
pode se tornar um delicioso bolo ou até um bife 
de casca de banana? 
 Levar os alunos para a cozinha e utilizar 
as partes que normalmente desprezamos dos le-
gumes, verduras e frutas aproxima os alunos dos 
alimentos saudáveis e aumenta o interesse pela 
culinária e por reduzirmos os resíduos, que co-
mumente são até mais nutritivos do que as par-
tes que convencionalmente consumimos. 
 Abaixo e na página seguinte colocamos 

algumas sugestões de receitas que podem ser re-

alizadas. 

Saboreie 

essa ideia 

Bolo de casca 

de banana 



SECRETARIA DE ABASTECIMENTO 

       (011) 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 

Semana Mundial da Amamentação 

 Durante os dias 01 a 07 de agosto ocorreram diversas 

atividades em toda a cidade em Comemoração à Semana 

Mundial da Amamentação. A Secretaria de Abastecimento em 

parceria com a Secretaria de Saúde esteve em alguns berçários 

realizando palestras com os pais, responsáveis e funcionários da escola de forma a estimular  

o aleitamento materno.  

 Desde o início do ano os berçários vem 

recebendo leite materno ordenhado das mães que 

desejam oferecê-lo ao seu filho durante a 

permanência na escola. Este é um passo 

fundamental para que o Aleitamento Materno seja 

mantido até o momento em que mamãe e bebê 

desejarem, mesmo após o retorno ao trabalho. 

 Novamente agradecemos as Maternais Maria José Damasceno, Profª Luzia das Graças 

e Joaquim Soares por cederem o espaço para a realização desse importante evento.  

Ingredientes: 

 

 4 xícaras (chá) 

de casca de melão 

 1 litro de água 

 2 xícaras (chá) 

de açúcar 

 2 unidades de limão 

 20 folhas de hortelã 

Modo de Preparo: 

 Afervente a casca de melão. De-

pois de cozida, escorra e reserve a 

água e as cascas separadamente.  

 Coloque a água no liquidificador e 

complete até 1 litro.  

 Coloque as cascas de melão, o açú-

car, o suco do limão e a hortelã.  

 Bata bem, coe e sirva gelado. 

Suco de casca de 
melão 


