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COMUNICADO CENUT Nº 0015, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 

Envio de informações para escolas estaduais sobre o 

cardápio na semana da criança.  

 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, à 

vista do que lhe apresentou o Centro de Serviços de Nutrição - CENUT, 

comunica sobre o envio do cardápio 7º ciclo com destaque para a “semana do 

dia das crianças” direcionado as escolas da rede pública de ensino do Estado de 

São Paulo pertencentes à gestão centralizada. Nesta semana as Escolas 

Regulares oferecerão bolo como sobremesa da refeição, para as Escolas 

Integrais o bolo é ofertado nos lanches. 

Solicitamos à todas as unidades escolares que atendam ao cardápio 

sugerido e usem a criatividade para servirem preparações atrativas, nutritivas e 

saborosas, com alta aceitabilidade, para que este dia seja diferente do que é de 

costume para os alunos atendidos com a alimentação escolar, dentro dos 

alimentos enviados.  

Informamos que, caso haja em estoque algum produto enviado 

anteriormente e que não conste no cardápio do ciclo atual, esses produtos 

poderão ser utilizados em preparações ou complemento de cardápio. Utilizem 

sempre a criatividade e relatem a receita com fotos: farofa de biscoito salgado, 

farofa de flocos de milho triturado, salada de feijão branco, bolinhos doces 

recheados, (com cobertura de geleia, mistura de bebida láctea), trigo para 

quibe em saladas, creme de milho com os flocos de milho, mistura para o 

preparo de bolo, como sobremesa e o leite integral utilizado conforme o 

comunicado CENUT N° 14.    

É de extrema importância para nós do Departamento de Alimentação 

Escolar informações sobre aceitabilidade dos alunos. Este departamento, por 

competência, não vivencia a prática, portanto, sintam-se à vontade para 
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relatarem a experiência referente a este dia. Enviem fotos, receitas utilizadas, 

sugestões cabíveis para o e-mail daesc.cepae@educacao.sp.gov.br 

Dúvidas poderão ser encaminhadas diretamente ao DAESC/CEPAE, por meio 

do endereço eletrônico daesc.cepae@educacao.sp.gov.br. 
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