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A partir do segundo ano de vida, a criança torna-se mais independente, tem mais
condições de se comunicar, além de já possuir diversos dentes e apresentar
sistemas metabólico e digestivo funcionando com capacidade igual ou semelhante
aos sistemas dos adultos. 

É momento, então, de estimular a criança a se alimentar sozinha, fazendo suas
refeições em local adequado, e sempre que possível com a família. Essa fase
também é decisiva em termos de formação de hábitos alimentares, que tendem a
se solidificar na vida adulta. Por isso, a alimentação continua tendo papel
fundamental para a formação de hábitos saudáveis e manutenção da saúde.

Este Guia Alimentar foi elaborado a partir das diretrizes do Ministério da Saúde
para a População Brasileira. Trata-se de um material prático que orienta e oferece
subsídios aos educadores quanto aos procedimentos que envolvem a alimentação
das crianças no ambiente escolar e desenvolvimento de ações de educação
alimentar. 

Uma alimentação adequada e saudável é direito de todos e deve atender as
necessidades do indivíduo de acordo com a sua fase da vida, respeitando
especificidades como doenças ou necessidades alimentares especiais. Neste Guia
abordaremos também sobre a alimentação de crianças cujas famílias possuem
hábitos vegetarianos ou veganos.

APRESENTAÇÃO
Guia Prático para crianças a partir
de 2 anos em ambiente escolar
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O Direito a Alimentação Adequada e Saudável é garantido pela
Constituição Federal. O Brasil criou a Política Nacional de Alimentação
e Nutrição - PNAN, que é destinada a melhorar as condições de
alimentação, nutrição e saúde da população por meio da promoção de
práticas alimentares adequadas e saudáveis, voltados à promoção e
proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos. 

O PNAE oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e
nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica
pública, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Os cardápios devem ser elaborados por nutricionistas e devem conter
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, tradições e
hábitos alimentares saudáveis dos alunos, atendendo suas
necessidades nutricionais conforme faixa etária, estado de saúde e
tempo em que ficam na escola.

O período pré-escolar, entre 2 e 6 anos de idade, é um período crítico
na vida da criança. Nesta fase a criança apresenta um ritmo de
crescimento regular e inferior aos dois primeiros anos de vida,
portanto com decréscimo das necessidades nutricionais e do apetite. 

É quando começa a se socializar mais, comunica com mais facilidade
suas preferências, aprofunda a relação afetiva com a alimentação e
vivencia novas experiências. Passa a ter controle para urinar e evacuar.
Amplia sua autonomia em relação a alimentação, recusando ou
aceitando os alimentos oferecidos a ela.

Alimentação infantil dos 2 aos 6 anos
PRÉ - ESCOLAR
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Nesta fase a criança começa a se interessar mais pelo que acontece
no ambiente e se distrai brincando. Assim, além de respeitar os sinais
da fome e saciedade da criança, os educadores devem zelar por um
ambiente tranquilo na hora de oferecerem as refeições.

A quantidade de alimentos que a criança consegue comer ainda é
pequena. Nenhum alimento ou bebida (exceto água) deve ser
consumido entre as refeições, para não prejudicar a aceitação do
almoço e jantar. A criança precisa estar com fome para aceitar a
quantidade adequada de refeição.

Os legumes e verduras devem ser colocados no prato da criança,
mesmo que ela rejeite e diga que não vai comer. Colocar no prato da
criança todos os dias, em todas as refeições é uma boa estratégia
para ela entender que estes alimentos fazem parte da rotina.

Até os 3 anos, a oferta de açúcar, mel e adoçante bem como
preparações culinárias ou bebidas que contenham adição de açúcar,
mel e adoçante é proibida conforme orientação do FNDE. Entretanto,
bolos caseiros com frutas que são doces naturalmente podem ser
ofertados nos lanches intermediários.

Portanto, a alimentação adequada é fundamental para o crescimento
e o desenvolvimento de crianças nessa faixa etária, pois é nessa fase
que se consolidam os principais sistemas orgânicos e se formam os
hábitos alimentares, fatores condicionantes para o equilíbrio da saúde
do futuro adulto.

Alimentação infantil dos 2 aos 6 anos
PRÉ - ESCOLAR

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.
FNDE - RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08
DE MAIO DE 2020
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Aos 3 anos todos os dentes já apareceram e as crianças podem ingerir

alimentos de diferentes texturas, amadurecendo seu sistema

digestório e propiciando ao organismo uma alimentação adequada em

quantidade e qualidade. 

Esse processo de mastigação é importante para o desenvolvimento

da musculatura do rosto. Maus hábitos alimentares como por

exemplo, alimentos na textura incorreta principalmente com

consistência líquida ou pastosa, podem levar a aquisição de

deformidades dentárias e de mordida.

O uso prolongado de chupetas e mamadeiras também aumenta o

risco de deformidades dentárias e de mordida, e pode levar a criança

a desenvolver a síndrome do respirador bucal. Estes hábitos devem

ser eliminados até os 3 anos de idade. 

Depois dos 3 anos, a oferta de pequenas quantidades de alimentos

com açúcar não afetará a aceitação de outros alimentos, por exemplo

bolos caseiros sem recheio e cobertura. Entretanto, não é

recomendável acrescentar açúcar, farinhas ou achocolatado ao leite

ou em outras bebidas, bem como os alimentos ultraprocessados não

devem ser oferecidos.

Aos 3 anos  PRÉ - ESCOLAR

A síndrome do
respirador bucal se
caracteriza por uma
obstrução das vias
aéreas superiores que
leva a criança ao hábito
de respirar pela boca,
alterando as funções
fisiológicas da cavidade
oral como a mastigação,
fonação, fala e
deglutição.
FELCAR, 2010
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Nesta fase a quantidade de alimentos ingerida pode oscilar, sendo

grande em alguns períodos e nula em outros; caprichos podem fazer

com que alimentos favoritos de hoje sejam recusados amanhã, ou que

um único alimento seja consumido por muitos dias.

Por desconhecimento, algumas famílias atribuem a falta de apetite  a

problemas fisiológicos, levando a criança ao pediatra com queixa de

inapetência ou falta de apetite. Os pais precisam aceitar este

comportamento como transitório e não reagirem com medidas

coercitivas, para que isso não se transforme em um distúrbio alimentar. 

A reação dos pais à recusa alimentar da criança é um fator muito

importante na formação dos hábitos e das preferências alimentares da

criança. 

Envolver a criança na escolha da refeição da família, no planejamento

da alimentação e no seu preparo é uma excelente estratégia, para que

ela passe a apreciar mais os alimentos. 

O cuidado com a alimentação continua sendo uma tarefa coletiva e

compartilhada com os familiares e escolas.

FAMÍLIA
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É caracterizada pela dificuldade em aceitar novos
alimentos, a criança nega-se a experimentar
alimentos que não façam parte de suas
preferências alimentares. Então é necessário
paciência e persistência, pois é necessário que a
criança prove o novo alimento, em torno de 10
vezes, e só assim estabeleça seu padrão de
aceitação.

Neofobia

Aspectos importantes da evolução do comportamento alimentar na
infância e orientações para uma conduta alimentar saudável e

hábitos adequados:

Quando a criança já for capaz de se servir e
comer sozinha deverá ser estimulada, isso é uma
excelente estratégia na formação de bons hábitos
alimentares. Importante sempre estar com
supervisão para evitar engasgos. A criança
também deve ser acomodada a mesa com outras
crianças e membros da família, pois ela observa
outras pessoas se alimentando e a aceitação dos
alimentos se dá pelo processo de
condicionamento social. É importante deixá-la
comer com as mãos e não cobrar limpeza neste
momento; quando souber manipular
adequadamente a colher, pode substituí-la pelo
garfo.

Autonomia

É muito variável e sofre influência de vários
fatores, entre eles idade, atividade física,
temperatura do ambiente e ingestão na refeição
anterior. Criança cansada ou superestimulada com
brincadeiras pode não aceitar a alimentação de
imediato, assim como no verão, o apetite pode ser
menor. Se a refeição anterior foi volumosa,
também pode diminuir o apetite. Portanto, as
refeições devem seguir horários fixos com
intervalos de 2 a 3 horas, que são suficientes para
que a criança sinta fome na próxima refeição.

Apetite
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Aspectos importantes da evolução do comportamento alimentar na
infância e orientações para uma conduta alimentar saudável e

hábitos adequados:

A criança deve utilizar sentidos como visão e
olfato na experiência com novos alimentos,
devem provar em pequena quantidade e ir
aumentando gradativamente. A apresentação do
prato, o alimento preparado em diferentes
receitas também contribui na redução da neofobia
alimentar.

Sentidos

Importante lembrar que os alimentos de sabor
doce são os de preferência da criança, pois o
sabor doce é inato do ser humano. Portanto, é
necessário orientar e controlar o consumo e a
quantidade desses alimentos. O leite também tem
sabor doce, por isso não deve substituir  refeições
ou ser servido em seguida da refeição.

Preferências

A criança possui mecanismos internos de
saciedade, que determinam a quantidade que ela
necessita. Portanto, comportamentos como
recompensas, chantagens ou punições para forçar
a criança a comer devem ser evitados, pois podem
reforçar a recusa da criança a comer. A sobremesa
não deve ser uma recompensa e sim mais uma
preparação, dê preferência a frutas. O tamanho
das porções também deve ser de acordo com a
aceitação, o ideal é oferecer uma quantidade
pequena de alimento e perguntar se a criança
deseja mais. Se durante o período determinado
para a refeição a criança não aceitar os alimentos,
a refeição deverá ser encerrada e apenas na
próxima, será oferecido algum alimento. Portanto,
se a aceitação for baixa ou nula, não deverá ser
oferecido fórmula infantil ou outro alimento em
substituição.

Autorregulação da Ingestão
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Alimentação Saudável

Alimentos in natura ou minimamente processados são a base para
uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa,
culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar
socialmente e ambientalmente sustentável. Os alimentos in natura ou
minimamente processados possuem uma grande variedade de
nutrientes e são boas fontes de fibra.

A alimentação equilibrada deve ser composta por refeições coloridas,
com diferentes texturas e formas para ser atrativa. Deve seguir
quatro recomendações e uma regra de ouro.

Faça de alimentos in natura ou minimamente
processados a base de sua alimentação

Exemplos: 
Legumes, verduras, frutas, batata, mandioca e outras
raízes e tubérculos in natura ou embalados, fracionados,
refrigerados ou congelados;

Arroz branco, integral ou parboilizado, a granel ou
embalado;

Milho em grão ou na espiga, grãos de trigo e de outros
cereais; feijão de todas as cores, lentilhas, grão de bico e
outras leguminosas; 

Cogumelos frescos ou secos; frutas secas, sucos de fruta
e suco de frutas pasteurizados e sem adição de açúcar ou
outras substâncias;

O que são?
Alimentos in natura são obtidos
diretamente de plantas ou de animais e
não sofrem qualquer alteração após
deixar a natureza.

Alimentos in natura ou minimamente processados
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Castanhas, nozes, amendoim e outras oleaginosas sem sal
ou açúcar; cravo, canela, especiarias no geral e ervas
frescas e secas;

Farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou
massas frescas ou secas feitas com essas farinhas e água;

Carnes de gado, de porco e de aves e pescados frescos,
resfriados ou congelados;

Leite pasteurizado, ultrapasteurizado (longa vida) ou em
pó, iogurte (sem adição de açúcar);

Ovos;

Chá, café e água potável.

Alimentos minimamente processados
correspondem a alimentos in natura
que foram submetidos a processos de
limpeza, remoção de partes não
comestíveis ou indesejáveis,
fracionamento, moagem, secagem,
fermentação, pasteurização,
refrigeração, congelamento e processos
similares que não envolvam agregação
de sal, açúcar, óleos, gorduras ou
outras substâncias ao alimento original.

O que são?
São produtos extraídos de alimentos in
natura ou da natureza por processos
como prensagem, moagem, trituração,
pulverização e refino. São usados nas
cozinhas das casas e em refeitórios e
restaurantes para temperar e cozinhar
alimentos e para criar preparações
culinárias variadas e saborosas,
incluindo caldos e sopas, saladas,
tortas, pães, bolos, doces e conservas.

Alimentação Saudável

Utilizar com moderação a adição de pequenas quantidades de óleo,
gorduras, açúcar e sal, pois o excesso desses nutrientes são
prejudiciais a saúde. O consumo excessivo de sódio aumenta o risco
de doenças cardíacas, enquanto o consumo excessivo de açúcar
aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e de outras doenças
crônicas.

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades
ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias

Exemplos: 
Óleo de soja, de milho, de girassol ou de oliva, manteiga,
banha de porco, gordura de coco, açúcar branco,
demerara ou mascavo, sal de cozinha refinado ou grosso.

Óleos, gorduras, sal e açúcar
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Exemplos: 
Cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-flor
preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre; 

Extrato ou concentrados de tomate (com sal e ou açúcar); 

Frutas em calda e frutas cristalizadas; 

Carne seca e toucinho; sardinha e atum enlatados; 

Queijos; 

Pães feitos de farinha de trigo, levedura, água e sal.

O que são?
Alimentos processados são fabricados
pela indústria com a adição de sal ou
açúcar ou outra substância de uso
culinário a alimentos in natura para
torná-los duráveis e mais agradáveis ao
paladar.

São produtos derivados diretamente de
alimentos e são reconhecidos como
versões dos alimentos originais. São
usualmente consumidos como parte ou
acompanhamento de preparações
culinárias feitas com base em alimentos
minimamente processados.

Alimentos processados

Alimentação Saudável

O uso de alimentos processados deve ser limitado, pois mesmo
contendo a maioria dos nutrientes do alimento do qual deriva, os
ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação
alteram de modo desfavorável a composição nutricional. A adição de
sal e açúcar geralmente estão em quantidades superiores às usadas
em preparações culinárias. A perda de água durante a fabricação e a
eventual adição de óleo ou açúcar aumentam a caloria dos alimentos.

Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os, em
pequenas quantidades, como ingredientes de preparações
culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos
in natura ou minimamente processados
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O que são?
São formulações industriais feitas
inteiramente ou majoritariamente de
substâncias extraídas de alimentos
(óleos, gorduras, açúcar, amido,
proteínas), derivados de constituintes
de alimentos (gordura hidrogenada,
amido modificado) ou sintetizadas em
laboratório com base em matérias
orgânicas como petróleo e carvão
(corantes, aromatizantes, realçadores
de sabor e vários tipos de aditivos
usados para dotar os produtos de
propriedades sensoriais atraentes). 

Técnicas de manufatura incluem
extrusão, moldagem, e pré-
processamento por fritura ou
cozimento.

Exemplos: 
Vários tipos de biscoitos principalmente os recheados,
sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais açucarados,
bolos e misturas para bolo, barras de cereal;

Sopas, macarrão e temperos instantâneos, molhos,
salgadinhos de pacote, refrescos em pó, refrigerantes,
iogurtes e bebidas lácteas adoçadas e aromatizadas,
bebidas energéticas;

Produtos congelados e prontos para aquecimento como
pratos de massas, pizzas, hambúrgueres, extratos de
carne ou de frango ou peixe empanados do tipo nuggets,
salsichas e outros embutidos.

Pães de forma, pães para hambúrguer ou hot dog, pães
doces e produtos panificados cujos ingredientes incluem
substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar,
amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos.

Alimentos ultraprocessados

Os alimentos ultraprocessados devem ser evitados devido a
composição nutricional desses produtos, que possuem excesso de
calorias (açúcares e gorduras), apresentam alto teor de sódio, são
pobres em fibras que são essenciais para prevenção de doenças (do
coração, diabetes e vários tipos de câncer), são pobres em vitaminas e
minerais e ricos em componentes químicos como conservantes e
corantes artificiais. No PNAE, este tipo de alimento é proibido para
crianças até 3 anos por determinação do FNDE.

Não é recomendado a ingestão de líquidos com as refeições, pois
distendem o estômago.  O ideal é oferecê-los após as refeições e de
preferência água. Os sucos devem ser limitados, pois são mais
calóricos e não possuem fibras que retardam a absorção do açúcar.
Alimentos que possam provocar engasgos devem ser evitados, como
uva inteira, pedaços grandes de cenoura, pipoca e outros.

Alimentação Saudável
Evite alimentos ultraprocessados
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Ou seja, opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas
lácteas e biscoitos recheados.

Não troque comida feita na hora (caldos, sopas, saladas, molhos, arroz,
feijão, macarronada, refogado de legumes e verduras, farofas, tortas)
por produtos que dispensam preparação culinária (sopas “de pacote”,
macarrão “instantâneo”, pratos congelados prontos para aquecer,
sanduíches, frios e embutidos, maionese e molhos industrializados).

Fique com sobremesas caseiras, dispensando as industrializadas.

A REGRA DE OURO

Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente
processados e preparações culinárias a alimentos
ultraprocessados
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Esquema de prato para ser utilizado em
todas as idades

Refeição:

Café da Manhã

Exemplos: 

pão com requeijão + leite sem açúcar + ou biscoito sem
recheio + vitamina de leite com fruta sem açúcar.

arroz + feijão + carne com mandioquinha + salada de
repolho com cenoura + maçã ou arroz + feijão preto +
lombo suíno com abóbora + salada de alface com tomate +
abacaxi.

pão de queijo + suco de maracujá com maçã sem açúcar 
ou bolo de banana + leite sem açúcar ou torta salgada +
suco de laranja sem açúcar ou pão com creme vegetal +
vitamina de com fruta sem açúcar.

risoto de carne com legumes + feijão ou macarrão integral
+ molho de frango ou sopa de carne com macarrão e
legumes.

Almoço

Lanche da Tarde

Jantar

Modelo de dia Alimentar
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Momento da Refeição
Reconhecendo que o momento da refeição oferece valiosa
oportunidade de aprendizagem, formação sóciocultural e promoção
da saúde, cabe ao professor planejar esse momento de modo a
permitir a criança sentir prazer, interagir com seus pares, envolver-se
na organização e higiene do ambiente, manusear talheres, ter
cuidados com a higiene pessoal antes, durante e após as refeições.

As crianças irão iniciar um processo para aprender a se servir de
modo adequado, a levar o prato ao local onde realizarão a refeição, a
comer determinados alimentos para que tenham uma dieta
equilibrada, a ter maior consciência sobre a saúde e atitudes positivas
para uma convivência harmoniosa e respeitosa com os colegas. 

Elas irão aprender também a manipular utensílios como travessas,
conchas, colheres grandes, talheres e pratos de louça. Poderá haver
desperdício de comida e certa bagunça no começo. Tudo isso é
novidade, demanda tempo para aprender e não tem prazo para
terminar.

É de fundamental importância o envolvimento dos educadores em
todo o processo das refeições, eles devem orientar as crianças quanto
ao funcionamento do refeitório, acompanhar e incentivar para que
experimentem todos os alimentos que fazem parte da refeição;
principalmente legumes, verduras e frutas. Sempre reforçando a
importância de uma alimentação adequada e saudável para o
crescimento e aprendizagem.

Os educadores também devem orientar para que as crianças se
sirvam apenas do que forem consumir e sobre bom comportamento
no momento da refeição.
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Professores e auxiliares devem conduzir as crianças para a
higiene das mãos e do rosto, que deve ser feita antes, durante
(quando necessário) e após as refeições.

No refeitório, as professoras, auxiliares e demais funcionários
devem estar com seus cabelos presos. 

Propiciar um ambiente tranquilo para a alimentação; 

Incentivar e motivar a criança a experimentar os diversos
alimentos oferecidos no cardápio da Alimentação Escolar; 

Estimular a criança a utilizar corretamente os talheres; 

Respeitar o ritmo alimentar, estimulando a mastigar bem os
alimentos;

Orientar a criança a comer com moderação e se servir de
forma adequada, tanto na quantidade e qualidade;

Permitir que a criança se alimente sozinha, orientando-a
como fazer e não reprimi-la, quando derramar ou espalhar os
alimentos;

Não forçar a limpar o prato, mas sim orientar a criança a se
servir de quantidade adequada;

Incentivar o ato de alimentar-se sozinha, pois é uma
sensação nova para a criança e deve ser realizada com
prazer;

Não realizar comentários desfavoráveis em relação a algum
alimento, dada sua influência em relação as crianças.

Momento da Refeição

Orientações de boas práticas no momento das
refeições
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A água também é um alimento necessário para o crescimento das
crianças e para o melhor funcionamento do organismo, melhorando
as funções dos rins, bexiga e intestino. 

Deve ser oferecida em copo e nos intervalos das refeições, evitando a
distensão do estômago e estímulo precoce da saciedade.

Os copos utilizados devem ser limpos regularmente, ou seja, utilizar
um copo novo a cada vez que oferecer água a criança. Água de coco,
chás e outras bebidas não substituem a água.

É importante ressaltar que o suco de fruta também não substitui a
água e seu consumo deve ser limitado aos lanches intermediários
pelo risco de predispor à obesidade, devido ao maior consumo de
calorias e não ingestão de fibras das frutas que contribuem para
diminuir a absorção do açúcar. 
 
A recomendação de ingestão de água é planejada para que se atinja
um balanço hídrico adequado, isto é, que a ingestão compense as
perdas de água que acontecem naturalmente durante o dia
prevenindo danos como a desidratação.

DRI, 2006

Recomendação de ingestão de água

Água
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A Criança Vegetariana
A dieta vegetariana é classificada de acordo com o consumo de
subprodutos de origem animal:

De acordo com a Academy of Nutrition and Dietetics e o Conselho
regional de Nutrição da 3ª Região, quando bem planejadas, como
todas devem ser, as dietas vegetarianas promovem o crescimento e
desenvolvimento adequados e podem ser adotadas em qualquer ciclo
da vida, inclusive na gestação e na infância.

É fundamental que a criança vegetariana, como qualquer outra
criança, seja acompanhada pelo médico pediatra que monitore seu
crescimento e desenvolvimento, oriente sobre sua alimentação e
sobre a necessidade de suplementação com vitaminas e minerais.
Crianças vegetarianas alimentadas inapropriadamente, com dietas
muito restritivas, apresentam grande risco de deficiência nutricional.

Cada vez mais as famílias optam por alimentação vegetariana estrita
(vegana) e ensinam seus propósitos de vida aos filhos, e a escola por
sua vez deverá respeitar e adequar a alimentação dentro das
possibilidades e manter a família ciente do que será oferecido para a
criança.
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Em caso de necessidade alimentar especial a família deverá
comunicar a escola para a garantia da segurança alimentar da
criança.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE,
recomenda que o atendimento na escola seja centrado no diretor
que deve acolher o responsável pelo aluno com necessidade
alimentar especial, receber o atestado médico e conferir se ele
está completo tendo no mínimo um diagnóstico claro (nome da
condição/enfermidade) e encaminhar para o Departamento de
Alimentação Escolar, para realizar as orientações as adequações
necessárias no cardápio.

Disponibilizamos uma cartilha orientativa contendo os protocolos
de atendimento por patologia alimentar e orientações à equipe da
cozinha. 

Esquema Para o Dia Alimentar

Necessidade Alimentar Especial
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Nesta fase, a criança já entende a importância de lavar as mãos antes
das refeições e após o uso do banheiro. Este hábito deve ser reforçado
constantemente, pois bons hábitos de higiene são fundamentais para a
saúde em todas as fases da vida. 

Antes das refeições, educadores e crianças, devem lavar as mãos com
água e sabão. Mãos sujas podem trazer microrganismos e parasitas que
transmitem doenças.

As refeições são preparadas o mais próximo do horário de serem
servidas e não deverão ficar expostas por mais de 30 minutos
aguardando ser ofertada à criança, em virtude do risco de
contaminação.

Nossas cozinheiras são capacitadas quanto a higiene e preparo de
alimentos, conforme procedimentos estabelecidos no Manual de Boas
Práticas de Manipulação de acordo com as recomendações da ANVISA.

Os copos para a oferta de água devem ser de uso comum, higienizados
na cozinha da escola de acordo com procedimento pré-estabelecido e
devem ser trocados a cada uso.

É importante que os educadores comuniquem diariamente a
cozinha escolar da presença do aluno com necessidade alimentar
especial, para que o preparo da refeição seja realizado de forma
específica para o atendimento desta criança.

Cabe ao educador que acompanha a criança com necessidade
alimentar especial questionar a equipe da cozinha para a
identificação do prato preparado e os cuidados para que a criança
não compartilhe da refeição com outras crianças. 

Higiene das mãos, alimentos, utensílios e
preparações
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