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BOLETIM INFORMATIVO
PARA AS ESCOLAS MATERNAIS DE BARUERI

Unificação dos cardápios
Os cardápios da 1ª a 3ª fase foram unificados e
atualizados de acordo com as novas leis

Diversificação das
preparações
Mudanças no
cardápio
Bolo de banana sem
açúcar e sem leite

Mudanças no cardápio
A lei referente a alimentação escolar foi
atualizada (Resolução CD/FNDE nº06 de maio
de 2020), trazendo mudanças na alimentação
dos alunos das maternais. Os cardápios da 1ªfase
e da 2ª/3ªfase foram unificados. Todos receberão
a mesma alimentação.
Com essa nova lei, todos os alimentos que
contém açúcar ou são classificados como
ultraprocessados foram proibidos e por isso,
retirados do cardápio, como o achocolatado,
margarina e preparações com açúcar.
Em relação a pães, biscoitos, bolachas e
bolos, o FNDE limitou a 7 vezes por semana o
uso total de aparecimento desses alimentos.

IV - biscoito, bolacha, pão ou bolo (...) a, no máximo, sete vezes por semana quando
ofertada três refeições ou mais, em período integral" (Resolução CD/FNDE nº06 de
maio de 2020, Art.18, parágrafo 6)

Açúcar
O consumo de açúcar em menores de 3 anos
não é recomendado, pois, além de provocar
cáries dentárias, aumenta a chance da criança
ficar obesa e desenvolver outras doenças
precocemente, como o diabetes. Além disso,
ele prejudica a aceitação de outros alimentos,
como as verduras e legumes, devido a uma
maior preferência pelo sabor adocicado.
O paladar da criança ainda está em
desenvolvimento nessa fase, por isso, é
importante que a oferta do açúcar seja feita
mais tardiamente.
Lembrando que a Sociedade Brasileira de
Pediatria e o Ministério da Saúde também
recomendam a não oferta de açúcar e produtos
ultraprocessados para menores de 3 anos.
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É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e
adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três anos de idade,
conforme orientações do FNDE. " (Resolução CD/FNDE nº06 de maio de 2020, Art.18,
parágrafo 8)

Alimentos
ultraprocessados
Eles são alimentos que sofreram adição de sal,
açúcar, óleos e substâncias artificiais para
aumentar a validade, realçar o sabor, cheiro, cor
e textura e costumam ser pobres em
nutrientes.
Exemplos: biscoito recheado, macarrão
instantâneo, salagadinhos, iogurtes adoçados,
temperos prontos, caldos instantâneos,
refrigerantes, suco em pó, margarina,
achocolatado e muitos outros.

Diversificação das preparações
Novas preparações e alimentos foram incluídas no cardápio da maternal para variar ainda
mais o que é ofertado, como:
Rica em fibras alimentares, a aveia em flocos auxilia no
bom funcionamento do intestino e aumenta a saciedade,
Fonte importante de vitaminas e minerais. No cardápio,
aparece acompanhada de frutas, mingaus, bolos, iogurtes
e no quibe de forno.
O arroz e feijão também estão variados. Há a inclusão do
arroz integral, rico em fibras alimentares, vitaminas e
minerais, e de novas leguminosas, como feijão branco e
feijão preto, fonte de proteína e fibra alimentar.

Mingaus e iogurtes naturais são preparações que
diversificam a oferta de fontes de cálcio, importante
mineral para o crescimento físico e psicológico das
crianças.
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BOLO DE BANANA SEM
AÇÚCAR E SEM LEITE

INGREDIENTES
2, 5 unidades (300 g) de banana madura
3/4 xícara (150 ml) de óleo de soja
3 unidades de ovos
2 xícaras de chá (240 g) de farinha de trigo
1 colher de sopa (13 g) de fermento químico
Rendimento médio: 10 porções

MODO DE PREPARO
1) Descascar as bananas e picar em pedaços pequenos;
2) Bater no liquidificador a banana, o óleo e os ovos;
3) Juntar a farinha e o fermento em um recipiente à parte;
4) Acrescentar a mistura batida no liquidificador no recipiente com a farinha e o
fermento;
5) Misturar bem até obter uma consistência homogênea;
6) Colocar em forma untada e levar ao forno (180ºC).
TESTADO E APROVADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE NUTRIÇÃO
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Que tal testar essas recomendações em casa também? Além de
serem mudanças benéficas no hábito alimentar da criança, a sua
adaptação na escola também se torna muito mais fácil e tranquila!
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