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A escola está em festa! Dia 01 de outubro é 

o dia do profissional que prepara a sua re-

feição na escola!  Com dedicação e carinho, os 600 merendeiros da rede 

municipal de Barueri preparam aproximadamente 100 mil refeições diari-

amente! Com isso, alimentam em torno de 80 mil alunos em nossa cida-

de! É uma responsabilidade e tanto! Bem alimentados, os alunos apren-

dem mais! 

Que tal então agradecermos a cada um deles pelo seu dia?  E não só nesse 

dia, mas todos os dias, com atitudes simples como: utilizar as palavrinhas 

mágicas “por favor” e “obrigado” no momento da distribuição das refei-

ções,  mostrando o respeito por esse profissional, elogiar o sabor da comi-

da e devolver os utensílios corretamente na cozinha. Faça sua parte! 
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Sugestão de atividade: Juntar os alunos para que criem cartazes com imagens do trabalho do merendeiro e espalhem pelo 

pátio da escola, agradecendo esse profissional por seu empenho e dedicação no preparo da alimenta-

ção; Entregar aos merendeiros cartões de agradecimento; Agendar uma visita à cozinha para conhe-
cer de perto a rotina desses profissionais. 

E por falar em merendeiro... Lembramos da importância desse profissional para a redução do desperdício nas 
escolas de Barueri. Em parceria com a Secretaria de Educação, os merendeiros e profissionais da Sec. de 
Abastecimento estão realizando o projeto contra o desperdício de alimentos nas escolas do município. A 

quantidade de comida preparada e o lixo tem sido pesado para que possamos ter números desse desperdício.  
Infelizmente, os números assustam! Algumas escolas apresentaram o desperdício de 50%, isto é, metade do 
que se produz vai pro lixo, seja em forma de sobra de alimentos na panela ou como sobra do prato dos alu-
nos. Por isso, os merendeiros tem sido incentivados a avaliar o quanto realmente é necessário preparar de 

alimentos para que não haja tanta sobra. Já os alunos precisam se conscientizar de sua importância para o 
sucesso desse projeto! Seja na escola ou em casa, o papel de cada um em se servir ou solicitar somente a 

quantidade de alimento que irá ingerir é fundamental para a vida.  Conforme o Guia Justiça Alimentar e Cidadania, do Instituto Reaja (2016), o respeito com o que se pro-

duz de alimento pode representar o fim da fome no mundo. Professores, pais e alunos, juntem-se aos meren-deiros para que possamos reverter esses números! Discutam o tema em sala de aula e em casa, sensibilizem os colegas, realize o aproveitamento integral dos alimentos, pratiquem o consumo consciente! 

Dia do merendeiro 

01 de outubro 



Espalhe cartazes rosas com informações sobre o câncer de 

mama em outubro em sua escola. Faça o mesmo em 

novembro, com cartazes azuis, contendo informações sobre 

o câncer de  próstata. 

Dentre as informações, mencione as bases para um estilo 

de vida saudável e que previna tais cânceres. Incentive a 

prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável, 

rica em alimentos in natura e da região. 

A campanha Outubro Rosa e a Novembro Azul são campanhas nacionais de prevenção ao câncer 

de mama e ao câncer de próstata, respectivamente. Ambos os cânceres se desenvolvem silencio-

samente, e  existem medidas simples de prevenção.  

As mulheres devem atentar-se ao próprio corpo, observando qualquer alteração nas mamas, e 

também é recomendado que mulheres de 50 a 69 anos façam mamografia de rastreamento a ca-

da dois anos.   

Os homens a partir dos 50 anos de idade (ou 45, se houver casos de câncer de próstata na famí-

lia), devem procurar um urologista anualmente para realizar os exames preventivos. A detecção 

precoce pelo simples exame do toque pode aumentar em 90% as chances de cura. No entanto, 

87% dos homens afirmam que o preconceito atrapalha na prevenção.  

Valorize a vida! Informe-se, conscientize-se e faça exames periódicos! 

E claro, não poderíamos deixar de falar de como a alimentação saudável pode prevenir cânceres 

de todos os tipos. O consumo excessivo de açúcares, álcool, frituras, somado ao baixo consumo 

de frutas, legumes e verduras é um dos fatores de risco para essas doenças. Adote um estilo de 

vida saudável! Consuma uma alimentação colorida e de preferência com alimentos orgânicos. 

Evite também o cigarro, bebidas muito quentes, stress e pratique exercícios físicos!   

 E tem mais datas a serem comemoradas nas escolas nesse fim de ano: dia 15 de outubro,  

dia dos professores! Nós, do Boletim Ideias na Mesa, 

acreditamos que a educação é chave para uma vida me-

lhor para todos. Somente a educação nos informa e nos 

dá instrumentos para lutarmos por nossos direitos bási-

cos, como a alimentação adequada e saudável!  

Por isso leitores, agradeçam e valorizem seus professo-

res, que são os principais atores para essa libertação! 

Parabéns a todos os mestres de Barueri!!! 

Outubro Rosa e Novembro Azul 

Sugestão de Atividade 
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Dia dos professores: 15 de outubro 



Férias escolares 

 

Divulgamos aqui nosso cronograma de ações de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) com as nutricionistas da Secretaria de Abastecimen-

to e as escolas que as convidaram: 

-10/10 às 08h30: EMEF Suzete da Costa e Silva Mariano— Palestra sobre o desperdício de alimentos; 

-11/10 às 08hrs:  EMEF Roberto Luiz  de Araújo Brandão— Oficina para reaproveitamento de Ali-

mentos; 

-13/10 às 10h20: EMEF Jorge Augusto de Camargo— Palestra sobre o desperdício de alimentos; 

-14/10 às 08hrs: EMEF Júlio Gomes Camisão— Oficina de rotulagem de Alimentos. 

E, para as demais escolas, não deixe de acessar o Boletim Ideias na Mesa anterior (numero 5)! Esse 

boletim foi totalmente elaborado com o tema da Semana Mundial de Alimentação e traz inúmeras su-

gestões de atividades e excursões para sua escola realizar com alunos, pais e professores! 

E com as férias escolares, chegam também as festas de final de ano, passeios, viagens... e tudo 

isso vem sempre recheado de motivos para a comilança! Mas algumas atitudes são muito im-

portantes para mantermos a saúde em dia e curtirmos todos esses momentos: 

- Em almoços ou jantares festivos, comece sempre pela salada. Por ter grandes quantidades de 

fibras, as saladas nos saciam mais e ajudam a prevenir o  exagero no consumo dos demais ali-

mentos; 

- Prefira os sucos de frutas naturais aos refrigerantes ou sucos industrializados; 

- Prefira frutas aos doces. Faça picolés ou espetinhos de frutas e refresque-se com eles; 

- Vai passear? Faça seu lanche em casa e leve com você: sanduiches naturais, frutas frescas ou 

secas, castanhas, iogurte, chips de legumes, mini cenourinhas, tomates cereja ou um bolinho 

simples caseiro, são ótimas opções; 

- Aproveite o verão para praticar atividades físicas ao ar livre, como passeios de bicicleta, levar 

o cachorro para passear, jogar bola com os amigos, entre outras; 

- Que tal aprender a cozinhar?! Saber cozinhar nos dá autonomia para 

decidirmos o que vamos comer, além de desenvolvermos novos talen-

tos e compartilharmos bons momentos com pessoas queridas; 

- Por fim... mantenha-se hidratado! Boas férias!!! 

Semana Mundial da Alimentação 
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E você, aluno, professor, merendeira, pai, ou funcionário das escolas de Barueri, compartilhe sua 

experiência em comemoração a Semana Mundial de Alimentação em nossa página do Facebook: 

Alimentação Escolar Barueri, com a hashtag #SemanaMundialdaAlimentaçãoBarueri! 

Você pode compartilhar receitas ou fotos de pratos saudáveis, dicas de alimentação, sugestões de 

onde adquirir  alimentos frescos no município, entre outras ações. Seja criativo! 



Ingredientes:  
- 1 kg de batata, abobrinha, cenoura ou batata doce 
- Azeite 
- Sal 
 
Modo de Preparo: Corte os legumes crus em fatias bem fi-
ninhas.  Unte a assadeira com azeite e sal e distribua as fatias 
de forma que uma não fique em cima da outra. Coloque azeite 
e sal por cima dos pedaços e asse em forno médio (180ºC) por 
cerca de 30 minutos.  
  

 

 

 

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 

Chips de 

legumes 

E o Boletim estará de 

volta ano que vem! Bom 

fim de ano a todos! 

Receitas de chips de legumes, ótima ideia para 

substituir os salgadinhos e snacks industrializados! 


