
 

 

ALIMENTAÇÃO 

Os hábitos alimentares de uma criança começam a se formar muito cedo. É o que 

oferecemos a ela – e permitimos que ela coma – que lhe abre a oportunidade de conhecer 

aromas e sabores diferentes. A criança que tem acesso a uma alimentação diversificada 

amplia o seu repertório de gostos e desfruta de uma dieta mais rica. 

Já a prática de se alimentar em grupo possibilita o desenvolvimento de hábitos e atitudes 

saudáveis, tanto alimentares como sociais. O convívio com os colegas no momento das 

refeições permite à criança conhecer os hábitos e preferências do outro, além de colocá-la 

em contato com alimentos e preparos que lhe são novos. 

Em nossa escola, procuramos tirar o máximo proveito do potencial educativo dos 

momentos de lanche, que são tratados como uma atividade social e cultural enriquecedora. 

Mas o sucesso dessa proposta depende muito da colaboração de pais, mães e responsáveis.  

A fim de mantermos o clima acolhedor e garantirmos a segurança alimentar a todos os 

alunos, pedimos a pais e mães que preferem enviar o lanche para a escola, especial atenção 

às seguintes determinações: 

 É proibido o envio de salgadinhos, quaisquer que sejam. 

 É proibido o envio de refrigerantes. 

 É proibido o envio de embutidos, como salsichas e linguiças. 

 É proibido o envio de doces, balas e guloseimas. 

Recomendamos que deem preferência aos sucos naturais, sem conservantes e sem açúcar 

em excesso. Caso optem pelo suco industrializado, solicitamos que este seja enviado em 

garrafinha térmica, e não em caixinha tetra pak; indicamos, ainda, que deem preferência 

a biscoitos integrais ou salgados, armazenados em potinhos de plástico bem tampados, em 

vez de nas embalagens originais. Pedimos que evitem o envio de biscoitos recheados. 

Almejamos, com essas determinações e recomendações, que as crianças desenvolvam 

hábitos saudáveis e tenham acesso aos melhores alimentos. Cabe a nós – escola, pais e 

mães e responsáveis –, fornecer-lhes bons exemplos e informações.  
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