GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE.
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 674/2021
Data: 15/10/2021
Assunto: DIA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
O Dia Nacional da Alimentação na Escola é celebrado em 21 de outubro e foi criado para ressaltar
a importância das ações voltadas para a educação alimentar e nutricional dos estudantes de todas
as etapas da educação básica.
Considerando o papel a ser desempenhado por ações educativas que perpassam pelo currículo
escolar abordando o tema alimentação e nutrição no processo de ensino e aprendizagem, na
perspectiva da promoção de práticas saudáveis de vida e da segurança alimentar e nutricional,
conforme estabelece a Resolução FNDE n° 06/2020 que norteia o Programa de Alimentação
Escolar;
O Departamento de Alimentação Escolar, visando ampliar permanentemente o conceito de
alimentação saudável e acessível à promoção de saúde e qualidade de vida, de forma a fortalecer
os laços que unem a escola, o aluno e toda a comunidade no processo de ensino-aprendizagem
efetivo, vem por meio deste informar as escolas estaduais sobre o tema do Dia Nacional da
Alimentação na Escola e propor sugestões de atividades de educação alimentar e nutricional.
Para o "Dia Nacional da Alimentação na Escola de 2021”, solicitamos que as Diretorias de
Ensino e as escolas estaduais participem com o mesmo entusiasmo de sempre, abordando o
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seguinte tema: “Alimentos in natura X Alimentos Ultraprocessados”, entre os dias 18 a
22/10/2021, preferencialmente no dia 21/10.
O público-alvo deste projeto será o alunado matriculado na rede estadual de São Paulo, além da
equipe gestora e pedagógica da unidade escolar (diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e
professores). O educador tem papel fundamental para o êxito desse projeto, à medida que ele
acredita nesta proposta e contribui com estratégias e conhecimentos para desenvolver as
atividades propostas.
Para embasar e auxiliar na elaboração das atividades que poderão ser desenvolvidas nesta
semana, a equipe técnica de nutricionistas deste Departamento compartilha alguns conteúdos no
link a seguir: https://drive.google.com/drive/folders/1PWOpfRYUPyIHLhWp8G8_jdmr0GxR7Vcr
Para acessar o link é necessário
servidor.educacao.sp.gov.br
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Solicitamos que as escolas registrem as atividades e nos encaminhem por e-mail até o dia
05/11/2021. As dúvidas e os materiais poderão ser encaminhadas às equipes do DAESC, através
do endereço eletrônico daesc.cepae@educacao.sp.gov.br e daesc.cenut@educacao.sp.gov.br.

Responsável:

Larissa Polastre Bortolucci
PCNP de Ciências e Biologia.
De acordo:

Késia L. Stefanini
Responsável pelo NPE.
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