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Olá,
Pais, estudantes e
professores!

A Secretaria de Estado de Educação do DF, por meio da
Diretoria de Alimentação Escolar, elaborou esta cartilha com o
objetivo de contribuir para a promoção de uma alimentação
saborosa, nutritiva e segura em casa, especialmente enquanto
os estudantes da rede pública de ensino do DF estudam de
forma remota.
Com a suspensão das aulas presenciais, em virtude da
pandemia de COVID-19, e a consequente entrega da
alimentação escolar por meio de kits de alimentos, de cestas
verdes da agricultura familiar e de recurso financeiro via cartão
material escolar, sentiu-se a necessidade de aprofundar o
conhecimento sobre escolhas alimentares saudáveis e, assim,
incentivar a promoção da saúde e de práticas alimentares
saudáveis e sustentáveis.
Nesse sentido, serão abordados, entre outros temas, conceitos
importantes do GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO
BRASILEIRA, do Ministério da Saúde, um instrumento precioso
de educação alimentar e nutricional.
Boa Leitura!
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REGRA DE OURO
para uma alimentação saudável:

Prefira sempre alimentos in
natura ou minimamente
processados e preparações
culinárias a alimentos
ultraprocessados.

DESCASQUE MAIS

DESEMBALE MENOS
Quais são os alimentos
in natura, minimamente processados,
processados e ultraprocessados

Confira a seguir!

5

CLASSIFICAÇÃO NOVA
DOS ALIMENTOS
O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os
alimentos conforme o seu nível de processamento em:
1) In natura e minimamente processados
2) Ingredientes culinários
3) Processados
4) Ultraprocessados
Dessa forma os alimentos são percebidos como muito mais
do que simples transportadores de nutrientes.
A PIRÂMIDE DOS ALIMENTOS
não é mais utilizada, você sabia?
Isso porque a pirâmide se baseia no tipo de
nutriente
predominante,
considerando
o
alimento apenas como carreador de nutrientes
e fornecedor de calorias, mas sabemos que a
alimentação é muito mais ampla do que isso.
É preciso considerar também a interação entre os alimentos,
a quantidade consumida, o tipo de processamento, além de
vários aspectos sociais e culturais. Por isso, a pirâmide está
em desuso e deve-se considerar a classificação NOVA do
Guia Alimentar!

1 - ALIMENTOS IN NATURA OU
MINIMAMENTE PROCESSADOS

Como montar um Prato Saudável?
Veja exemplos:

Inclua alimentos in natura ou minimamente processados em todas as
refeições do seu dia!
Procure combinar diferentes verduras e legumes de maneira que o prato
fique colorido, garantindo assim diferentes nutrientes, sabores e texturas.

2 - INGREDIENTES CULINÁRIOS
(OLÉOS, GORDURAS, SAL E AÇÚCARES)
Quando utilizados com moderação e combinados com alimentos in natura ou
minimamente processados, colaboram para a criação de preparações culinárias
variadas, saborosas e nutricionalmente balanceadas. Seu impacto sobre a
qualidade nutricional da alimentação dependerá essencialmente da quantidade
utilizada nas preparações culinárias.

O consumo excessivo de açúcar ou bebidas açucaradas aumenta o risco de
cárie dental, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis.
Enquanto o excesso de gorduras saturadas e sal nas preparações, a alta
quantidade de sódio nos alimentos aumentam o risco de doenças do coração.

LEIA O RÓTULO DOS ALIMENTOS
O rótulo nada mais é do que a comunicação entre o consumidor e o produto. A informação é uma
importante aliada do cuidado à saúde, como forma de prevenção. Por isso, no momento de comprar um
alimento é essencial ler o rótulo daquilo que se está levando para ser consumido.

Essa quantidade de açúcar na figura ao
lado representa o consumo de 1 lata de
refrigerante por dia durante um mês!
TOTAL: 1, 110 Kg de açúcar !!!

Observe na figura acima
o alto teor de sal, óleo e
açúcar existente em cada
produto especificado!!!

3 - ALIMENTOS PROCESSADOS

4 - ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES DO GUIA ALIMENTAR?
Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base

Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os, em pequenas

de sua alimentação.

quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte
de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente

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

processados.
Evite alimentos ultraprocessados.

POR QUE EVITAR
OS ULTRAPROCESSADOS?
Apresentam composição nutricional
desbalanceada;
Tendem a afetar negativamente a cultura, a
vida social e o ambiente;
Favorecem o consumo excessivo de calorias;
Contém vários aditivos químicos, como
conservantes, corantes, emulsificantes, que
podem prejudicar a saúde ;
Favorecem doenças do coração, diabetes,
câncer, além de riscos de deficientes
nutricionais;
Geralmente possuem um hiper sabor, o que
pode promover uma falta de atenção no
alimento e uma ingestão de grandes
quantidades;
CONFIRA OS RÓTULOS DOS ALIMENTOS.
EVITE AQUELES COM UMA LONGA LISTA DE INGREDIENTES
E NOMES COMPLICADOS DE LER.
ESSES SÃO ULTRAPROCESSADOS !

SUGESTÕES DE PREPARAÇÕES
*** Podemos fazer diversas combinações com os alimentos in natura ou minimamente processados para uma
alimentação saudável! Veja a lista de preparações oferecidas na alimentação escolar, as quais podem ser uma
inspiração no preparo do seu cardápio em casa: ***
Arroz colorido (varie os vegetais!)
Arroz com carne bovina
Arroz doce (com leite e açúcar)
Baião de Dois (arroz com feijão)
Baião de três (arroz, feijão, carne bovina)
Canja (arroz, peito de frango, vegetais)
Carne bovina assada
Carne bovina ou frango cozido com legumes
Carne bovina ou frango ao molho de tomate
Escondidinho de carne bovina ou frango (opções: batata inglesa;
batata doce; inhame ou abóbora)
Farofa de carne bovina ou peito de frango desfiado
Farofa de cenoura ralada
Farofa de couve
Farofa de feijão
Feijão (sem caldo) com carne bovina moída (tomate, alho, cebola,
pimentão, salsa/coentro e cebolinha)
Frango ao molho branco (leite + amido de milho)
Frango assado
Galinhada
Galinhada cremosa (leite+amido de milho)
Legumes refogados ou assados (Ex: batata doce assada; beterraba
refogada; cenoura refogada; couve refogada)

Leite (quente ou gelado) + Biscoito
Leite caramelado (com açúcar queimado) + Biscoito
Macarrão à bolonhesa (carne bovina moída)
Macarrão ao alho e óleo
Macarrão ao molho branco (leite + amido de milho)
Macarrão ao molho de tomate
Macarronada com frango
Panqueca de legumes refogados ou de carne bovina ou peito de frango
desfiado (leite+ amido de milho)
Pirão de carne bovina ou frango (Caldo da carne engrossado com farinha)
Purê (opções: batata inglesa; batata doce; inhame ou abóbora)
Salada (exemplo: acelga, cenoura ralada, pepino fatiado ou couve picada
+ tomate fatiado; Cenoura e beterraba crua ralada)
Salada de macarrão com vegetais (exemplo: macarrão parafuso cozido,
pimentão, cebola, tomate, cenoura crua ralada ou cozida picadinha,
salsa/coentro, cebolinha)
Sopa cremosa (macarrão, legumes, leite + amido de milho)
Sopa de feijão com macarrão
Sopa de legumes com carne e macarrão
Tutu de feijão (com farinha de mandioca)
Vitamina ou creme de frutas (exemplo: creme de morango ou vitamina
de banana)
Frutas

ORIENTAÇÕES SOBRE
HIGIENE DOS
ALIMENTOS

Ao chegar em casa, limpe as embalagens dos
alimentos com um pano limpo e umidecido com
álcool 70% ou com água e sabão;
Os alimentos in natura devem ser lavados em
água corrente e, em seguida, higienizados em
solução clorada antes do consumo (diluição: 1
colher de sopa de água sanitária para cada 1
litro de água ou conforme a orientação do
fabricante descrita no rótulo);
Guarde os alimentos em local limpo, seco,
arejado, conforme descrito na próxima página.

COMO CONSERVAR OS ALIMENTOS?
Armazene alimentos não perecíveis (ex:
macarrão, açúcar, sal, óleo, biscoitos) em
local seco e arejado, em temperatura
ambiente e longe de raios solares.

As frutas, verduras e legumes podem ser colocados
em vasilhames de plástico ventilados, de fácil
higienização e que permitam boa refrigeração,
ficando na parte inferior da geladeira com uma
temperatura de aproximadamente 10°C.

Mantenha os perecíveis (exemplo: carnes,
frango e peixes) sob refrigeração ou
congelamento .

Preparações culinárias
reservadas para a refeição seguinte
devem ser armazenadas
imediatamente sob refrigeração!

ORIENTAÇÕES SOBRE O PREPARO DOS
ALIMENTOS

Mantenha o local de preparo das refeições
limpo e organizado;
Evite tossir, cantar, assobiar sobre os alimentos;
Evite colocar as mãos no rosto, cabelos, boca e
nariz;
Prenda os cabelos.
Lave as mãos com frequência durante todo o
preparo dos alimentos.

COMO MANIPULAR OS ALIMENTOS
DE FORMA SEGURA?

Mais uma vez: lave as mãos!
Evite manusear alimentos prontos e alimentos crus
ao mesmo tempo;
Distancie carnes cruas de folhagens, por exemplo
alface e agrião, e vegetais que serão consumidos
crus;
Descarte frutas ou hortaliças caso apresentem
sinais de deterioração e/ou contaminação por
insetos, larvas ou fungos;

Observe a embalagem da água
sanitária e verifique se existe a
indicação de que o produto é
apropriado para desinfecção de
frutas e verduras.
Mantenha
os
alimentos
protegidos
embalagens ou recipientes apropriados;
Busque manter
organizada;

a

cozinha

limpa,

em

arejada

e

Dedique tempo para limpar geladeira, fogão,
armários, prateleiras, chão e paredes, para
preservar a qualidade dos alimentos e das
preparações.

O QUE MAIS ENVOLVE
UMA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL?

SAIBA MAIS
A SEGUIR

COMENSALIDADE

CO

J
R
ME

!
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COMER EM COMPANHIA
Prefira comer em companhia sempre que possível, com
familiares, amigos ou colegas de trabalho ou escola. Procure
compartilhar também as atividades domésticas que
antecedem ou sucedem o consumo das refeições.

COMER COM REGULARIDADE E ATENÇÃO
Procure fazer suas refeições diárias em horários
semelhantes. Evite “beliscar” nos intervalos entre as
refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está
comendo, sem se envolver em outra atividade

COMER EM AMBIENTES ADEQUADOS
Procure comer sempre em locais limpos, confortáveis e
tranquilos e onde não haja estímulos para o consumo de
quantidades ilimitadas de alimentos.

SISTEMA ALIMENTAR SUSTENTÁVEL
DE ONDE VEM O ALIMENTO QUE VOCÊ CONSOME?
QUAIS SÃO SUAS ESCOLHAS ALIMENTARES?
Sistemas alimentares envolvem todos os processos relacionados à alimentação - desde
a produção, o processamento e a distribuição de um alimento, até sua preparação,
consumo e descarte final. A alimentação adequada, saudável e sustentável deriva de
sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis que atendem às
necessidades atuais da população sem comprometer as necessidades das gerações
futuras, de forma a promover justiça social sem ameaçar os recursos naturais e a
biodiversidade.

Produção

Processamento

Comercialização
e Distribuição

Preparação

Consumo

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL E
SUSTENTÁVEL
A alimentação saudável e sustentável deve estar
relacionada à produção de alimentos que
protejam a biodiversidade e promovam o
consumo
variado,
resgatando
alimentos,
preparações e hábitos culturais tradicionais.
Deve ser acessível e disponível a todos, em
quantidade e qualidade, baseada em alimentos
produzidos e processados na região, por
agricultores
familiares,
de
maneira
agroecológica, fundamentada na comercialização
justa, aproximando a produção do consumo.
Além disso, deve ser isento de contaminantes
físicos, biológicos ou químicos que causem
malefícios a todos os envolvidos.
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