
- Versão final, resultante da Reunião mediada pela Comissão de Bem-Estar com a Associação, na Sala Verde da Vivendo e 
Aprendendo em 8 de agosto de 2016. 

 
 
 
Caros Associados e Associadas, 
 
Na Vivendo e Aprendendo praticamos uma educação consciente, democrática e dinâmica. 
 
Consciente, pois as necessidades e dinâmicas da associação/escola são encaradas como movimentos 
que impulsionam a reflexão e educação do coletivo. A partir dessa compreensão, educamo-nos e 
descobrimos nossas genuínas necessidades e soluções. 
 
Democrática, pois as reflexões individuais são ouvidas e debatidas por meio de encontros, reuniões e 
assembleias, dando origem a processos coletivos imprescindíveis para a tomada de decisões.  
 
Dinâmica, pois encontra-se em contínua transformação, seguindo o fluxo do  contexto e  dos sujeitos 
envolvidos em cada momento. 
 
As decisões coletivamente tomadas como resultado desse processo compõem nossos combinados. É 
importante que retomemos de tempos em tempos os porquês de cada combinado, de forma que  não se 
tornem regras repetidas simplesmente pela naturalização das práticas. É essencial manter os combinados 
atualizados às necessidades específicas de cada momento da escola. 
 
A alimentação é parte essencial desse universo. Entendemos que a escola é um espaço fundamental 
para a construção e ampliação da relação das crianças com os alimentos em suas dimensões cultural, 
ambiental e de saúde. Portanto, a escola deverá servir de referência, atuando como parceira das famílias, 
permeável às suas necessidades, mas incentivando também a reflexão sobre os hábitos alimentares 
dentro de casa.  
 
Ademais, compreendemos a alimentação como uma expressão cultural de nosso país e as refeições 
como momentos férteis para a partilha, cultivo e apropriação de valores humanos básicos, entre eles 
senso de coletividade e pertencimento. 
 
Foi com base nesses princípios que construímos orientações e combinados para os vários movimentos e 
atividades que envolvem a esfera alimentar. Para essa construção, consultamos, entre outros 
documentos, o Guia de Alimentação para a População Brasileira (2ª edição), lançado pelo Ministério da 
Saúde em 2014. Em Novembro de 2015, após assistirmos o documentário “Muito Além do Peso”, da 
Maria Farinha Filmes, debatemos sobre a alimentação das crianças na escola, levantando ideias, 
perspectivas e desejos. Assim, pudemos ter uma noção mais ampliada de como está a alimentação em 
cada ciclo, em cada culinária, lanches individuais, coletivos e dias do natural e quais são nossos 
potenciais e desafios.  



 
 

 
Também realizamos diversos encontros com educadores/as, pais e mães, para ampliarmos essa reflexão 
e afinarmos nosso entendimento sobre o que é alimentação saudável e qual o papel de cada um(a) de 
nós nessa construção. 
 
Que esta saborosa reflexão impulsione muitas e muitas investigações gustativas e que os alimentos 
proporcionem a ampliação do universo das crianças, se tornando veículos de sua própria descoberta. 
Que cada cheiro, gosto, cor, forma de cultivo e alquimias culinárias sejam agentes de construção de 
nossa cotidiana consciência alimentar.    
 
Assim, combinamos… 
  
 
Lanches Individuais  

 
As crianças da Vivendo trazem o lanche de casa diariamente. Na sala de aula, além de 

observarem umas às outras nos momentos de refeição e descobrirem, aos poucos, formas de negociar e 
trocar seus alimentos há sobre a mesa duas lixeiras (lixo orgânico e lixo seco), bem como um cesto. Esse 
cesto estabelece um espaço convencionado para a troca. Quando uma criança não quer mais seu lanche, 
ela tem duas opções: guardar de volta na lancheira ou colocar no cesto, oferecendo assim seu lanche a 
quem quiser comê-lo. Por isso, ao preparar a lancheira, a família deve considerar o fato de que o lanche 
provavelmente será compartilhado.  
 

A influência decorrente da observação dos colegas e o incentivo à troca dos lanches deram 
origem a alguns combinados em relação ao lanche a ser enviado diariamente pelas famílias. 
 

Combinamos que os lanches individuais serão compostos preferencialmente por alimentos in 
natura ou minimamente processados e, em menor medida, por alimentos processados, devendo ser 
sempre evitados os “ultraprocessados”.  
 
Sugestões para os lanches individuais:  
 

 frutas!!!  
 frutas secas  
 salgados assados em casa, como pão de queijo e quibe de forno 
 pães, bolos e biscoitos caseiros feitos com cereais integrais 
 polpa de açaí batida com frutas (banana, morango, cupuaçu) 
 iogurte natural 
 queijo branco 
 castanhas ( castanha de caju, castanha do pará, amêndoas, etc) 
 amendoim torrado sem sal 
 milho cozido, tomatinho, pepino, cenourinhas 
 pipoca 
 tapioca 
 ovos cozidos 
 cuscuz 
 água, água de coco, sucos naturais sem adição de açúcar 
 sanduíche natural de frango desfiado. 

 
  
 



 
 

 
 
Devem ficar de fora do lanche da escola os seguintes alimentos 
ultraprocessados: 
 

 biscoitos recheados industrializados 
 frituras 
 guloseimas (balas, chicletes, chocolates, pirulitos, bombons) 
 salgadinhos industrializados (Cheetos, Doritos, Ruffles) 
 amendoim japonês, coloridos, com chocolate 
 bolos industrializados (Ana Maria, Bauducco, Pullman) 
 bebidas industrializadas açucaradas (Toddynho, refrigerantes, néctares, 
sucos industrializados adoçados)  

 queijos petit suisse (Danoninho, Chambinho) 
 bebidas lácteas (ver Guia Alimentar Vivendo e Aprendendo) 
 embutidos industriais e carnes processadas (ver Guia Alimentar Vivendo e 
Aprendendo) 
 

 
 
Quando do envio de industrializados, retirar a embalagem do produto. Embalagens de 

alimentos industrializados frequentemente estampam personagens com apelo junto ao público infantil de 
forma a estabelecer uma vinculação emocional entre a criança e o produto, e todos os significados que 
este produto comunica, o que acreditamos não ser benéfico à formação de hábitos alimentares saudáveis 
nem ao desenvolvimento emocional das crianças. Mesmo embalagens sem personagens são 
desenhadas de forma a agregar valor à marca e estimular o consumo do produto, e crianças são 
especialmente vulneráveis a esse marketing. Percebemos isso, por exemplo, quando crianças, ao nos 
acompanhar ao supermercado, pedem para comprarmos determinado produto (normalmente uma bebida 
láctea ou um biscoito industrializado) por tê-lo visto no lanche do colega na escola. 
 

 
 

  



 
 

Culinária 
 
  Faz parte da prática pedagógica da escola o “Dia da Culinária”: uma vez por semana, cada 
turma realiza atividades culinárias em que um alimento é preparado pelo grupo (educadores e crianças) e 
em seguida degustado por todos. Assim se constrói a noção de que partes independentes podem formar 
um todo harmônico (e gostoso!), que juntando o ingrediente de cada um surge algo que é de todos. O 
momento da culinária é ainda uma oportunidade para que as crianças aprendam naturalmente conceitos 
físico-químico-matemáticos (contagem, medição, reações químicas), além de poder ser integrado a 
projetos e eventos da turma ou da escola: por exemplo, preparando-se um bolo para comemorar o 
aniversário de uma criança ou cozinhando-se um prato típico da cultura homenageada na Festa da 
Cultura Popular. 
 

Para essa atividade, cada aluno traz um ingrediente, que será pedido por meio de bilhete 
enviado no dia ou na semana anterior. As crianças participam da escolha do ingrediente que será levado, 
bem como da confecção do bilhete. É muito importante que o ingrediente não seja esquecido para que a 
atividade não seja inviabilizada e a criança não se sinta excluída. Sugerimos, no entanto, que, no dia da 
culinária, o lanche individual também seja trazido, pois a criança pode não gostar do alimento preparado 
ou, eventualmente, o resultado do trabalho de nossos mestres cuca pode não ser muito “animador”.   
 

Os professores e crianças, na escolha do alimento a ser preparado, devem dar preferência a 
receitas saudáveis (existem diversas delas no nosso Banco de Receitas) e que propiciem a observação 
da magia da culinária, com a transformação dos ingredientes em algo totalmente novo e maior do que a 
simples soma de seus componentes. Por exemplo, ao se preparar sanduíches ou pizzas, é preferível que 
a massa do pão/pizza seja feita pelas próprias crianças.  
 

Os ingredientes da culinária devem ser compostos essencialmente por alimentos in natura ou 
minimamente processados, não devendo fazer parte da culinária produtos alimentícios ultraprocessados, 
em especial: 
 

 Embutidos industrializados e carnes processadas (presunto, peito de peru, blanquet de peru, 
calabresa, mortadela, salame, salsichas) 
 Temperos prontos com realçadores de sabor (caldo Knorr, Ajinomoto, Sazón) 
 Açúcar branco, o qual pode ser substituído pelo açúcar demerara, mascavo, de coco ou, dependendo 
da preparação culinária, por frutas secas, como tâmaras e uvas passas;  

 
Sugerimos: 
 

 A utilização de frutas e legumes da época e, se possível, orgânicos; 
 Evitar a utilização de margarina, a qual pode ser substituída por manteiga, azeite de oliva ou óleo de 
coco, por exemplo; 

 
Havendo crianças na turma com restrições alimentares, é preferível que se opte por uma 

receita que poderá ser degustada por todos, em vez de realizar preparações diferenciadas, lembrando do 
caráter coletivo e social da culinária.  
 

Nosso banco de receitas está em constante renovação, assim, quem quiser contribuir com o 
Banco de Receitas pode enviar suas receitas para o e-mail da Comissão de Bem-Estar, Saúde e Higiene: 
bemestarvivendo@gmail.com  
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1mcQ1zYsNndXpqo58XeEjxmPIZ8fWewQlM-QAo_33oQ8/edit?usp=sharing
http:///h
http:///h


 
 

Aniversários 
 

O aniversário é uma data muito significativa para a criança, já que, tal qual seu nome,  é um marco de sua 
individualidade. Ao mesmo tempo, os aniversários devem fazer sentido dentro da prática pedagógica da 
escola. Assim, procuramos transformar o aniversário de cada criança em mais um elemento para a 
construção do vínculo entre ela e seu grupo. 

 
É tradição na Vivendo que as crianças confeccionem com pinturas e colagens a toalha de 

mesa dos aniversários e decorem a sala com seus trabalhos. Os pais não deverão trazer para a escola 
“kits prontos” para a decoração dos aniversários. Assim, além de oportunizar a livre expressão das 
crianças e valorizar sua criatividade, preservamos as crianças de celebrações infantis estereotipadas, pré-
fabricadas e personagens da mídia, que tanto contribuem para o consumismo e para a construção de 
padrões. 
 
Por isso: 
 
- Quando realizados no horário da aula, os aniversários deverão ser feitos no espaço da escola. Se as 
famílias quiserem fazer fora da escola, devem escolher horários que não concorram com a aula; 
 
- Quando a família quiser fazer a festa da criança na escola, ela deve ser comunicada aos professores e à 
coordenação com no mínimo uma semana de antecedência, para que o trabalho possa ser planejado 
com a turma;   
 
- Os convites não serão entregues caso esteja faltando convite para alguma criança da turma. Para fazer 
o aniversário na escola, todas as crianças da turma do aniversariante devem ser convidadas. Se a festa 
for fora da escola, os convites só poderão ser entregues na sala caso haja para todas as crianças; 
 
- A organização da festa deve envolver toda a turma, com a participação das crianças seja na decoração, 
no preparo de algum prato, na confecção dos convites etc.; 
 
- Quando o aniversário for na escola, caso haja a intenção de convidar alguma criança de outra turma do 
mesmo turno, todas as crianças desse grupo deverão ser convidadas, pois é muito complicado para as 
outras crianças compreenderem que alguém de sua turma vai a uma festa e elas não; o mesmo caso de 
aplica às turmas de irmãos do/a aniversariante. 
 
- O uso de brinquedos (pula-pula, cama elástica, tobogã) e a contratação de apresentações e animadores 
devem ser previamente combinados com coordenadores/as e educadores/as; 
 
- As festas de aniversário devem ser feitas, preferencialmente, de segunda a quinta-feira, para não 
prejudicar a atividade vertical da sexta-feira. Caso haja a necessidade e a família opte por fazer a festa na 
sexta-feira, deve fazê-la para todas as crianças da escola; 
 
- Os convidados de fora da escola devem permanecer apenas durante a festa de aniversário e devem 
estar acompanhadas de um/a associado;  
 
- A alimentação nos aniversários não deve diferir significativamente do lanche do dia-a-dia das crianças, 
portanto, mesmo nas festas deve ser dada preferência a alimentos in natura ou pouco processados. Não 
devem ser trazidos para festas na escola produtos alimentícios ultraprocessados como guloseimas 
artificiais, bebidas industrializadas açucaradas, embutidos e frituras, bem como gelatinas com corantes e 



 
 

aromatizantes artificiais. Assim, evitamos transmitir às crianças a ideia de que a alimentação do dia-a-dia 
é uma dieta restritiva e os aniversários, uma oportunidade de fuga; 
 
- Caso alguma criança da turma apresente intolerância ou alergia a algum alimento, a restrição deverá ser 
observada pela família do aniversariante, de forma que haja opções para todas as crianças. É importante 
que a família do aniversariante dialogue previamente à festa com as famílias das crianças com restrições, 
e mesmo com as próprias crianças, a fim de garantir que na comemoração todos se sintam incluídos e 
respeitados;  
 
- Não deverão ser oferecidas “lembrancinhas” que contenham produtos alimentícios não permitidos nos 
lanches; 
 
Bolo e docinhos 
 
- o bolo do aniversário na escola segue o gosto da criança, podendo, inclusive, ser preparado em casa 
com a ajuda dela ou na escola pela turma toda. Sugere-se que mesmo o bolo preparado em casa ou 
encomendado não contenha açúcar refinado, o qual pode ser substituído por açúcar 
demerara/mascavo/de coco ou frutas secas, e inclua farinhas integrais e frutas no preparo; 
 
- caso se deseje incluir docinhos no aniversário, esses podem, tal qual o bolo, ser preparados em casa 
com a ajuda da criança ou na escola pela turma toda. Sugere-se que, mesmo nos docinhos feitos em 
casa ou encomendados, seja dada preferência a receitas que agreguem valor nutricional, com a adição 
de frutas ou tubérculos, substituição de achocolatado por cacau e do açúcar refinado por 
demerara/mascavo/de coco (por exemplo: beijinho de coco natural, brigadeiro com biomassa de banana 
verde ou mandioca, trufa de cacau, docinhos de frutas secas com castanhas). 
 

Essas são observações quanto ao valor nutricional e diversificação das experiências 
gustativas, mas existem reflexões quanto ao valor cultural e emocional dos alimentos que devem ser 
consideradas, e por isso os combinados não são impositivos.  Sugere-se uma conversa dos pais com os 
educadores antes de cada aniversário para explorar as possibilidades de bolos e docinhos. 
 
Outras sugestões de comidas para os aniversários 
 

 Frutas!!! 
 Espetinho de Frutas 
 Pipoca 
 Milho cozido 
 Pão de queijo feito em casa 
 Sanduíches naturais, com pastas caseiras e legumes ralados 



 
 

 

 Quibe assado 
 Ovo de codorna 
 Palitinhos de legumes com molhos caseiros 
 Espetinhos de queijo com tomate cereja 
 Sagu de suco de uva ou suco de laranja 
 Dindins de suco natural 
 Salada de frutas 
 Suco natural  
 Água de coco 

 
 
 

 
Lanche Coletivo Natural 
 

Inicialmente chamado de “Dia da Fruta”, o lanche coletivo surgiu a partir da observação, pelos 
educadores/as, da pouca frequência de frutas nos lanches individuais. A proposta do “Dia da Fruta” 
evoluiu para o “Lanche Natural”, no qual, além de frutas, são trazidas outras hortaliças, raízes, tubérculos, 
castanhas e alimentos minimamente processados. O objetivo desse lanche é despertar o interesse das 
crianças pelos alimentos in natura, a fim de que elas compreendam que a comida de verdade nos é 
oferecida pela terra, e não pela indústria. Nesse dia, as crianças têm acesso ao visual, gosto, textura e 
cheiro da comida sem aditivos, e também a oportunidade de experimentar alimentos não presentes no 
dia-a-dia de suas casas. 
 

Para além do objetivo nutricional, este lanche, por ser coletivo, possibilita às crianças e suas 
famílias o exercício e desenvolvimento de habilidades sociais, imprescindíveis para a vida associativa que 
temos na Vivendo e Aprendendo. Assim, os educadores incentivam, na primeira reunião com os pais, que 
a turma reserve um dia da semana para o Lanche Coletivo Natural. Feita essa opção, é preciso então que 
a turma, com a mediação dos educadores, reflita, discuta e chegue a um consenso sobre: 
- Como as famílias se organizarão para oferecer o Lanche Coletivo Natural?  Algumas turmas optam por 
dividir-se em dois ou três grupos, de forma que a cada semana 5 a 8 famílias levam o lanche da turma 
toda; em outras turmas, uma ou duas famílias preparam o lanche da turma toda a cada semana.  
- O Lanche Coletivo Natural será vegetariano, vegano ou incluirá leite, ovos e carnes? 
- Como se lidará com eventuais restrições alimentares de alguma criança da turma?  
- O Lanche Coletivo Natural deverá conter apenas alimentos in natura ou poderá incluir preparações 
culinárias feitas à base de farináceos: farinha de trigo, tapioca, cuscuz, etc?  
- O Lanche Coletivo natural incluirá bebidas? 
 

 


