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PREFÁCIO
Educação alimentar e nutricional
Márcio Lopez
Professor do IEMA e colaborador do CIEPP

O direito mais importante do ser humano é o direito à vida.
Mas esse direito só pode ser garantido quando está associado a outros direitos fundamentais, como o direito à alimentação previsto no art. 6º da nossa Constituição Federal de 1988.
Para garantir esse direito, as políticas públicas precisam ser
pensadas para enfrentar, além do grave problema da fome,
a desnutrição, o sobrepeso e a obesidade que afetam grande
parte da população.
O atual contexto desta problemática, agravado pela pandemia do Covid-19, exige ações no sentido de combater a fome
que atinge milhões de brasileiros, além da transformação da
cultura alimentar da população. Assim, a transformação dos
sistemas alimentares para que todos possam ter acesso a
uma alimentação saudável está entre as prioridades da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
A conexão da agricultura familiar com as demandas nutricionais da população é parte de um processo que busca garantir a alimentação escolar saudável e que busca fortalecer a
necessidade de respeitar a cultura alimentar das diferentes
localidades e às vocações agrícolas de cada região, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
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É importante reconhecer que a alimentação é fundamental
no processo de desenvolvimento integral das pessoas e que
está diretamente relacionada com o processo de aprendizagem. Nesta perspectiva, o atual cenário torna-se mais que
oportuno para promover mudanças na cultura de alimentação nas escolas e traçar metas para enfrentar os impactos da
pandemia do COVID-19.
Assim, considerando a escola como espaço estratégico de
formação humana, a educação alimentar e nutricional deve
ser tema de grande relevância no currículo escolar da educação básica que deve estar articulado com uma política nacional de segurança alimentar. Política esta que deve ser concretizada no ambiente escolar a partir da intervenção de seus
atores, através de estratégias que promovam o protagonismo juvenil nas discussões acerca do tema com professores,
pais, e membros da comunidade nas questões relacionadas
à alimentação escolar.
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CIEPP

Centro de
Inovação para a
Excelência das
Políticas Públicas

www.ciepp.org
MISSÃO
 ontribuir para a formulação, implementação e avaliação de políC
ticas públicas com base em evidências científicas.
OBJETIVOS
Investigar programas, projetos e ações governamentais para que
possamos aperfeiçoá-los a partir de avaliações externas e recomendações ao poder público;
Implementar projetos no campo da educação, ciência, tecnologia e
inovação que contribuam com a transformação social;
I nspirar o desenho de políticas a partir do conhecimento aportado
por nossos pesquisadores;
PROPÓSITO
Ser referência em inovação, conhecimento e produção de políticas
públicas na América Latina.
VALORES
Excelência; Confiança; Seriedade.
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COLABORAÇÃO
Instituto de Estudos Sociais e Terapias Integrativas-IESTI
https://iesti.com.br
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SOBRE A AUTORA
Lizyanne Souza Ribeiro é graduada em nutrição pela Faculdade Santa Terezinha – CEST e possui especialização em Nutrição Clínica, Esportiva, Estética e Prescrição de Fitoterápicos.
Foi nutricionista dos IEMAS’s e atualmente atua como coordenadora da alimentação escolar no município de Pindaré-Mirim.
“A alimentação saudável é considerada hoje a melhor, mais
segura e mais econômica forma de medicina preventiva. Um
cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico, quanto para o mental. Uma alimentação saudável pode ser a chave para evitar diversas doenças, aumentar
a expectativa e a qualidade de vida”.
Lizyanne Souza Ribeiro
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“O conhecimento é a base
para toda transformação!”

“Ter uma alimentação saudável reflete diretamente em uma
vida melhor. Essa é uma escolha em que você é o maior beneficiado e verá os resultados não apenas no seu corpo, mas
também no seu bem-estar.”
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Apresentação
A alimentação saudável merece lugar de destaque em nossa vida, afinal, como já dizia Hipócrates, o pai da medicina:
somos o que comemos. Existe uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental do indivíduo. As
pesquisas comprovam que a boa alimentação tem um papel
fundamental na prevenção e no tratamento de doenças. O
equilíbrio na dieta é um dos motivos que permiti ao homem
ter vida mais longa neste século.
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Objetivo
O objetivo desta cartilha é orientar sobre como ter uma alimentação saudável. Aqui você encontrará dicas e informações para ajudá-lo a fazer escolhas adequadas e, com isso,
melhorar a sua saúde e da sua família. Conheça um pouco
mais sobre a função desempenhada pelos alimentos e comece a desfrutar uma vida mais saudável.
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1. O que é Alimentação Saudável?
Alimentação saudável é o mesmo que dieta equilibrada ou balanceada e pode ser resumida por três princípios: variedade, moderação e equilíbrio.
Princípios da alimentação saudável
Variedade: é importante comer diferentes tipos de alimentos pertencentes aos diversos grupos; a qualidade dos alimentos tem que
ser observada.
Moderação: não se deve comer nem mais nem menos do que o
organismo precisa; é importante estar atento à quantidade certa
de alimentos.
Equilíbrio: quantidade e qualidade são importantes; o ideal é consumir alimentos variados, respeitando as quantidades de porções
recomendadas para cada grupo de alimentos. Ou seja, “comer de
tudo um pouco”
Além de uma boa alimentação, uma vida saudável requer um conjunto de atitudes que contribuem para o equilíbrio do corpo e da
mente, incluindo a prática de atividades físicas. O ideal é que esses
hábitos sejam adquiridos ainda na infância, mas, independentemente da idade, é possível adotar um novo estilo de vida, incluindo no dia a dia as atitudes necessárias para uma vida saudável
e feliz. Os alimentos certos podem melhorar o desempenho do
organismo, garantir a saúde, prevenir doenças e aumentar a longevidade. Para isso, a alimentação precisa ser variada, composta
por elementos de todos os grupos de macronutrientes, pois cada
um deles desempenha funções específicas no organismo.
Entre as principais recomendações para uma alimentação saudável está o aumento da ingestão de frutas, verduras e legumes, e a
redução de carne vermelha, embutidos e industrializados. Alimentos como presunto, salame e salsicha contêm substâncias como
nitratos e nitritos, que estimulam lesões celulares, predispondo o
surgimento de tumores. Além disso, esses alimentos são ricos em
sal. Mesmo embutidos light contêm conservantes e sal, por isso, o
melhor é dar preferência às carnes magras, cozidas ou assadas. O
consumo de frutas e verduras deve ser de, no mínimo, 400 gramas
diários, aumentando aos poucos para 600 gramas. Parece muito,
mas é o equivalente a um copo de salada de frutas, uma maçã,
uma banana e meio prato grande de salada por dia. É importante
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reduzir o uso de alimentos açucarados e usar com moderação os
adoçantes. É melhor treinar o paladar para sentir o gosto natural
dos alimentos. Lembre-se de se alimentar com regularidade e sem
excessos.
Mastigue bem os alimentos e faça uma alimentação balanceada
com proteínas, glicídios, lipídeos, vitaminas e minerais. Falta de
tempo e dinheiro não podem servir como desculpa para uma alimentação inadequada. Foque suas escolhas em alimentos de custo acessível e preparo simples, como frutas, legumes e verduras
da estação.

A – Cereais
B – Feijões e legumes
C – Raízes e afins
D – Verduras e afins
E – Produto animal.
Sugestões dietéticas básicas:
Comer com moderação: só até 70 a 80% de nossa capacidade (350
ml a 750 ml, a primeira medida para indivíduos pequenos e a última para indivíduos grandes). Vive-se mais.
Salivar e mastigar muito bem a comida antes de ingeri-la (6 a 8
vezes antes de engolir em pedaços pequenos – a digestão se faz
70% na boca e 30% no estômago). Mastigar os vegetais por mais
tempo. Isto aumenta a quantidade de químicos anticancerígenos
liberados no corpo. Mastigar libera sinigrina (sal potássico que
protege frente a alguns tipos de cancro)
Fazer refeições coloridas como o arco-íris. Comer DIARIAMENTE,
uma variedade de vermelho, laranja, amarelo, verde, roxo e branco em frutas e vegetais, cria uma melhor mistura de antioxidantes,
vitaminas e minerais.
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Água na alimentação: quando o organismo está desidratado, ou o
alimento é muito seco, ou ainda os condimentos são muito ácidos.
Em situação normal, tomar líquidos meia hora antes das refeições
e 2 horas depois destas.
Evitar os alimentos e bebidas cuja temperatura seja muito fria ou
muito quente. Alimentos cozidos, assados ou fritos acima de 40
graus não servem à digestão. Os fritos são os piores.
Controlar o consumo de carne, preferindo as de caça e pesca, cozinhando o menos possível ou cruas (carpaccio, sashimi são mais
digeríveis), acompanhando estas refeições com bebidas fermentadas em pouca quantidade (medida do copo), tais como vinho ou
cerveja;
Consumir mais cereais integrais e verduras de folhas;
Evitar sal refinado comum e açúcar refinado;
Levar em conta a estação do ano e alimentar-se em consequência.
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2. Nutrientes e suas funções
FUNÇÕES
ENERGÉTICA

NUTRIENTES E COMO ONDE PODEMOS PARA ENTENDER
AGEM NO ORGANISMO
ENCONTRAR
MELHOR
Carboidratos (açúcares): Fornecem energia para realizar nossas atividades do dia-a-dia, como andar, falar, respirar, estudar,
trabalhar etc.

Cereais (arroz, milho, trigo,
aveia), farinhas, massas, pães,
tubérculos (batata, batata-doce, mandioca, inhame), doces,
mel, açúcar etc

Lipídios(gorduras): Fornecem energia e
servem para transportar algumas vitaminas em nosso corpo.

Óleos vegetais, azeite de oliva,
amendoim, nozes e castanhas,
abacate, gordura aparente da
carne, creme de leite, manteiga, margarina, maionese industrializada, banha, toucinho
ou bacon etc.

CONSTRUTORA
OU
REPARADORA

Proteínas: Constroem, reparam os tecidos e órgãos, mantendo o nosso corpo,
além de aumentarem a resistência do organismo contra as infecções.

Carnes (boi, porco, cabrito, carneiro, frango, pato, marreco,
peru), peixes e frutos do mar,
ovos, leites e derivados, feijão,
lentilha, soja, grão de bico e
castanhas (castanha do pará
ou castanha do brasil, avelã,
castanha de caju, nozes) etc.

Esses nutrientes funcionam
em nosso corpo como se fossem os tijolos de uma construção. A construção sem estrutura cai.

REGULADORA

Vitaminas: Defendem nosso organismo
de infecções e atuam em vários processos
metabólicos do nosso corpo. São nutrientes indispensáveis ao crescimento e manutenção da vida.

Frutas, verduras (principalmente as folhas verdes escuras) e
legumes (principalmente os
de cores verde, amarelo e vermelho). Leite, carnes, fígado,
grãos e cereais integrais, gema
de ovo.

Minerais: São importantes para regular as
funções das células, facilitam o transporte
de diversas substâncias em nosso corpo,
mantêm a atividade muscular e nervosa, e
estão também envolvidos no processo de
crescimento e manutenção da vida.

Frutas frescas e frutas secas,
verduras, legumes, batata, feijão, lentilha, castanhas, leite e
derivados, ovos, carnes, peixes
e frutos do mar.

Esses nutrientes funcionam
em nosso corpo como se fossem as ferramentas utilizadas
para reparar as engrenagens
de uma máquina. A máquina
sem reparos nas engrenagens
com o tempo deixará de funcionar adequadamente.

Fibras alimentares: São essenciais para
manter o bom funcionamento do intestino e auxiliam no controle do diabetes e do
colesterol alto.

Frutas, verduras e legumes,
grãos e cereais integrais.

Água: É fundamental para manutenção
da vida; ajuda no funcionamento dos rins,
coração, intestinos, estômago, fígado e
músculos, auxilia na digestão, absorção e
excreção, regula a temperatura do corpo e
hidrata o organismo.

Água, sucos, frutas, água de
coco.
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3. Pirâmide Alimentar para
Adolescentes (10 - 19 anos)
A pirâmide para os adolescentes também é larga, uma vez que
nesse período ocorre o chamado “estirão do crescimento”, um
processo acelerado de mudança da criança para o adulto. Nessa
fase, as necessidades de energia e nutrientes estão aumentadas e
corpo e aparência tornam-se grandes preocupações. Muitas vezes,
para conseguir um corpo “perfeito”, de acordo com os padrões
considerados ideais pela sociedade, o adolescente se alimenta
de maneira incorreta (com dietas da “moda” e até jejum). Nesta
fase, podem ocorrer várias deficiências e distúrbios nutricionais.
Os mais comuns são a anemia (por deficiência de ferro), a desnutrição (deficiência energética e/ou protéica), a anorexia nervosa (privação de alimentos), a bulimia e a obesidade (exagero do
consumo de alimentos). Por isso, é muito importante estabelecer
hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e prática de
exercícios físicos. É na adolescência que o crescimento da pessoa
se completa. A alimentação é fundamental não só para suprir as
necessidades dos nutrientes, mas também para ajudar a manter o
peso adequado e o desenvolvimento normal das massas óssea e
muscular. Os nutrientes em destaque são as proteínas e o cálcio.
Este último pode garantir uma reserva óssea adequada, evitando
o surgimento de osteoporose na idade avançada.
Recomendações para adolescentes:
Cereais, massas e vegetais C: 6 a 11 porções.
Frutas e verduras: 4 a 5 porções.
Leite e derivados: 3 a 4 porções.
Carnes, ovos, feijões e nozes: 2 a 3 porções.
Açúcares e gorduras: moderação!
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COMO COMER BEM, MESMO SEM
TER MUITO TEMPO
Siga os princípios da alimentação saudável: variedade de alimentos, moderação e proporcionalidade (alguns alimentos devem ser
consumidos em quantidades maiores ou menores que outros).
Não fique muito tempo sem se alimentar (o ideal é comer a cada
3 ou 4 horas). Habitue-se a levar um lanche leve para o trabalho
(como uma fruta) ou tome um suco.
Não exagere ou simplesmente corte os famosos cafezinhos durante o expediente, pois, além de não terem valor nutritivo, os que
contêm açúcar são calorias extras e podem engordar.
Substitua o açúcar das bebidas por um adoçante natural.
Para almoçar ou jantar em restauranteS do tipo “self-service”,
coma primeiro bastante salada, deixando para depois os pratos
quentes (assim você já estará com menos fome e comerá menos).
Num restaurante do tipo “a la carte”, ou seja, em que o prato já
vem servido, prefira os pratos mais leves, como carnes grelhadas,
cozidas ou assadas. Evite as frituras e os pratos gordurosos e “pesados”, como a feijoada e carne de porco. Além de realmente pesarem no estômago, podem diminuir o desempenho no trabalho
(a pessoa se sente cansada e com sono).
Se a pressa só permite comer em um “fast-food”, hoje existe uma
grande variedade deles, inclusive com comidas naturais, leves e
saudáveis como os sanduíches naturais, saladas montadas, carnes
grelhadas etc.
Beba sucos naturais ao invés de refrigerantes.
A sobremesa não deve ser essencial, mas caso você faça questão,
dê preferência às frutas ou doces de frutas.
Procure fazer uma atividade física que lhe agrade. Por incrível que
pareça, isso ajuda a relaxar e combater o estresse!
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10 PASSOS PARA UMA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

1FAZER DE ALIMENTOS IN NATURA OU MINIMAMENTE

PROCESSADOS A BASE DA ALIMENTAÇÃO
Em grande variedade e predominantemente de origem vegetal,
alimentos in natura ou minimamente processados são a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa,
culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar
socialmente e ambientalmente sustentável. Variedade significa
alimentos de todos os tipos – grãos, raízes, tubérculos, farinhas,
legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos e carnes – e variedade dentro de cada tipo – feijão, arroz, milho, batata, mandioca,
tomate, abóbora, laranja, banana, frango, peixes etc.

2UTILIZAR ÓLEOS, GORDURAS, SAL E AÇÚCAR EM

PEQUENAS QUANTIDADES AO TEMPERAR E COZINHAR
ALIMENTOS E CRIAR PREPARAÇÕES CULINÁRIA
Utilizados com moderação em preparações culinárias com base
em alimentos in natura ou minimamente processados, óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem torná-la nutricionalmente desbalanceada.

3 LIMITAR O CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESSADOS

Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados – como conservas de legumes, compota de frutas, pães e
queijos – alteram de modo desfavorável a composição nutricional
dos alimentos dos quais derivam. em pequenas quantidades, podem ser consumidos como ingredientes de preparações culinárias
ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados.

4 EVITAR O CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados – como
biscoitos recheados, “salgadinhos de pacote”, refrigerantes e “macarrão instantâneo” – são nutricionalmente desbalanceados. Por
conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida
social e o meio ambiente.
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5COMER COM REGULARIDADE E ATENÇÃO, EM AMBIENTES

APROPRIADOS E, SEMPRE QUE POSSÍVEL, COM COMPANHIA
Procure fazer suas refeições em horários semelhantes todos os
dias e evite “beliscar” nos intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver em
outra atividade. Procure comer em locais limpos, confortáveis e
tranquilos e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. sempre que possível, coma em companhia, com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou escola.
a companhia nas refeições favorece o comer com regularidade e
atenção, combina com ambientes apropriados e amplia o desfrute da alimentação. Compartilhe também as atividades domésticas
que antecedem ou sucedem o consumo das refeições.

6FAZER COMPRAS EM LOCAIS QUE OFERTEM VARIEDADES

DE ALIMENTOS IN NATURA OU MINIMAMENTE PROCESSADOS
Procure fazer compras de alimentos em mercados, feiras livres e
feiras de produtores e outros locais que comercializam variedades
de alimentos in natura ou minimamente processados. Prefira legumes, verduras e frutas da estação e cultivados localmente. sempre que possível, adquira alimentos orgânicos e de base agroecológica, de preferência diretamente dos produtores.

7DESENVOLVER, EXERCITAR E PARTILHAR

HABILIDADES CULINÁRIAS
Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de
gênero. se você não tem habilidades culinárias – e isso vale para
homens e mulheres –, procure adquiri-las. Para isso, converse com
as pessoas que sabem cozinhar, peça receitas a familiares, amigos
e colegas, leia livros, consulte a internet, eventualmente faça cursos e... comece a cozinhar!

8 PLANEJAR O USO DO TEMPO PARA DAR À

ALIMENTAÇÃO O ESPAÇO QUE ELA MERECE
Planeje as compras de alimentos, organize a despensa doméstica e defina com antecedência o cardápio da semana. Divida com
os membros de sua família a responsabilidade por todas as atividades domésticas relacionadas ao preparo de refeições. Faça da
preparação de refeições e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. reavalie como você tem usado o seu
tempo e identifique quais atividades poderiam ceder espaço para
a alimentação.
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9 DAR PREFERÊNCIA, QUANDO FORA DE CASA, A

LOCAIS QUE SERVEM REFEIÇÕES FEITAS NA HORA
No dia a dia, procure locais que servem refeições feitas na hora
e a preço justo. restaurantes de comida a quilo podem ser boas
opções, assim como refeitórios que servem comida caseira em escolas ou no local de trabalho. evite redes de fast-food.

10 SER CRÍTICO QUANTO A INFORMAÇÕES,

ORIENTAÇÕES E MENSAGENS SOBRE ALIMENTAÇÃO
VEICULADAS EM PROPAGANDAS COMERCIAIS
Lembre-se de que a função essencial da publicidade é aumentar
a venda de produtos, e não informar ou, menos ainda, educar as
pessoas. avalie com crítica o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas comerciais e estimule outras pessoas, particularmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo.
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QUESTIONÁRIO DE
AUTOAVALIAÇÃO ALIMENTAR
As questões sugeridas funcionam como um teste, para cada questão é preciso que se escolha apenas uma resposta. É importante
que as respostas sejam dadas com a maior veracidade para se ter
um resultado correto.
1)
a)
b)
c)

Quantos copos de água você bebe por dia?
Não bebo muita água;
Menos de quatro copos;
Mais de cinco copos.

2) Quantas vezes por dia você come? (conte também os lanches da manhã e da tarde).
a) Uma ou duas vezes por dia;
b) De três a quatro vezes por dia;
c) Mais de cinco vezes por dia.
3)
a)
b)
c)

Como costuma ser seu café da manhã?
Café preto e no máximo um biscoitinho;
Café com leite, pão branco, margarina, queijo e presunto;
Frutas e sucos naturais, cereais integrais, tapioca, pão integral.

4) Qual é, em média, a quantidade de frutas que você consome por dia?
a) Não como frutas nem bebo suco natural de frutas todos os
dias;
b) Três unidades;
c) Duas ou menos unidades.
5) O que você leva de lanche para a escola?
a) Não levo nenhum tipo de lanche;
b) Chocolates, pães, bolachas recheadas, salgadinhos, refrigerante;
c) Frutas, iogurte, barrinha de cereal, sanduíche de pão integral.
6) Você consome algum tipo de verdura ou legume todos os
dias:
a) Não consumo verdura nem legumes;
b) Duas ou menos vezes por semana;
c) Todos os dias.
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7)
a)
b)
c)

Quantas vezes por semana você come carne vermelha?
Todos os dias;
Não consumo carne vermelha;
Duas vezes ou mais.

8)
a)
b)
c)

Quantas vezes por semana você pratica atividades físicas?
Todos os dias;
Duas vezes ou mais;
Não pratico nenhuma atividade física.

9) Qual tipo de gordura é mais utilizado na sua casa para cozinhar os alimentos?
a) Gordura animal ou manteiga;
b) Óleos vegetais (óleo de soja, girassol, algodão, canola);
c) Margarina ou gordura vegetal.
10) Você costuma tomar refrigerantes com qual frequência?
a) Não tomo refrigerantes;
b) Três ou menos vezes por semana;
c) Todos os dias.
Gabarito das questões:
Questão 1
Questão 2
Questão 3
Questão 4
Questão 5
Questão 6
Questão 7
Questão 8
Questão 9
Questão 10

a) 0 ponto
a) 0 ponto
a) 0 ponto
a) 0 ponto
a) 0 ponto
a) 0 ponto
a) 1 ponto
a) 3 ponto
a) 0 ponto
a) 3 ponto

b) 1 ponto
b) 1 ponto
b) 2 ponto
b) 3 ponto
b) 1 ponto
b) 2 ponto
b) 0 ponto
b) 2 ponto
b) 3 ponto
b) 1 ponto

c) 3 ponto
c) 3 ponto
c) 3 ponto
c) 1 ponto
c) 3 ponto
c) 3 ponto
c) 3 ponto
c) 0 ponto
c) 1 ponto
c) 0 ponto

Depois que fizer o teste, veja o gabarito para que você contabilize a
quantidade de pontos e em seguida conclusão de cada pontuação.
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´De 0 a 10 pontos
Reflita seus hábitos alimentares, e lembre-se sempre que uma
alimentação desregulada pode levar à obesidade, diabetes, hipertensão, problemas no coração, desnutrição, entre outros. Reveja
sua dieta alimentar e tente melhorar, seu corpo e sua saúde agradecem.
´De 11 a 20 pontos
Sua alimentação está boa, mas ainda não é a ideal. Analise seus
hábitos alimentares e verifique o que pode mudar.
´De 21 a 30 pontos
Parabéns, você mostrou que sabe cuidar de sua saúde fazendo
escolhas inteligentes e equilibradas.

26

CARTILHA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

REFERÊNCIAS
Alimentação Escolar - Conteúdo do Portal do FNDE. Disponível em:
<http://www.fnde.gov.br/index.php>. Acessado em 16/09/2010.
BrasiL. ministério do desenvolvimento social e Combate à Fome.
secretaria nacional de segurança alimentar e nutricional. Marco de
referência de educação alimentar e nutricional para as políticas
públicas. Brasília, 2012. Disponível em: <www.fasi.edu.br/files/biblioteca/nut/Marco_referencia_ textocompleto_educaoalimentar.
pdf>.
Dez Passos para uma Alimentação Saudável para Adolescentes.
Brasília, 2007. ______, MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE
ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. COORDENAÇÃO GERAL DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. COORDENAÇÃO GERAL DA
POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. Guia alimentar para a
população brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Série A.
Normas e Manuais Técnicos.

27

CARTILHA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

PUBLICAÇÕES

CIEP

Centro de Inovação e
Conhecimento para
a Excelência em
Políticas Públicas

LANÇADOS
TSUJI, Tetsuo. O planejamento estratégico não é bicho papão.
São Luís: CIEP, 2020.
SANTOS, Aziz. Direito à Cidade: elementos para uma nova agenda
urbana de São Luís. São Luís: CIEP, 2020.
ALMADA, Jhonatan (org.), Palhano, Raimundo (coord.). Educação
profissional para o desenvolvimento do Maranhão. São Luís:
CIEP, 2020.
ALMADA, Jhonatan, JABBOUR, Elias & PAULA, Luiz Fernando de
(orgs.). Repensar o Brasil. Rio de Janeiro: CIEP, 2020.

PRÓXIMOS LANÇAMENTOS
ALMADA, Jhonatan. Fundamentos e estratégias para a Ciência
Cidadã. São Luís: CIEP, 2020.

CARTILHA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

~

Alimentacao
,
´
saudavel

´

uma otima
ideia!
29

CARTILHA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

30

