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Semana de Educação Alimentar 2022 

 

 
Prezados,  

 

A COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

ESCOLARES – CISE em parceria com a COORDENADORIA 

PEDAGÓGICA – COPED, no uso de suas atribuições, comunica as 

Diretorias de Ensino e escolas estaduais pertencentes à gestão Centralizada 

do Programa de Alimentação Escolar, que: 

A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem perpassa pelo Currículo Paulista, abordando o tema da alimentação 

e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da 

segurança alimentar e nutricional, conforme estabelece a Resolução FNDE n° 

06/2020, que norteia o Programa de Alimentação Escolar.  

Do conjunto de temas que podem compor esse ambiente promotor de 

saúde, a alimentação tem papel de destaque, possibilitando aos estudantes que 

agreguem as suas experiências particulares e exercitem uma vivência concreta. 

Ademais, a alimentação equilibrada e balanceada é um dos fatores fundamentais 

para o bom desenvolvimento físico, psíquico e social. Dessa forma, a Educação 

assume um papel importante na promoção da saúde individual e coletiva.  

A Secretaria de Educação incentiva ações educativas, visando ampliar 

permanentemente o conceito de alimentação saudável e acessível, promoção de 

saúde e qualidade de vida, de forma a fortalecer os laços que unem a escola, o 

estudante e toda a comunidade no processo de ensino e aprendizagem efetivo. 

Por meio deste, informamos às escolas estaduais sobre o tema da Semana 

de Educação Alimentar, bem como, propomos sugestões de atividades de 

educação alimentar e nutricional. A Semana de Educação Alimentar foi 

instituída no calendário oficial do Estado de São Paulo, na terceira semana do mês 

de maio pela Lei nº 12.230 de 13/01/2006, como estratégia para promoção da 

alimentação saudável na rede de ensino, diante disso, o DAESC e a COPED 

oferecem sugestões de temas que poderão ser trabalhados nas escolas estaduais 

para o desenvolvimento de atividades pedagógicas que promovam hábitos 
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alimentares saudáveis e melhor qualidade de vida. Portanto, para a “Semana de 

Educação Alimentar de 2022”, que ocorrerá entre 16 e 20 de maio, 

solicitamos que as Diretorias de Ensino e as escolas estaduais participem com o 

mesmo entusiasmo de sempre, abordando o seguinte tema: “Seletividade 

alimentar: o poder da escolha”.  

O público-alvo destes projetos serão os estudantes matriculados 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 sugeridas. Para embasar e auxiliar na elaboração das atividades que 

poderão ser desenvolvidas nesta semana, a equipe técnica da CISE e COPED 

compartilham alguns conteúdos no link a seguir: 

https://docs.google.com/presentation/d/1s1UnDeK-01QvO_MI90t-

TPhsgSIRh8Rz/edit#slide=id.p4 

 

As dúvidas poderão ser encaminhadas às equipes do DAESC, através do 

endereço eletrônico daesc.cenut@educacao.sp.gov.br 

 e daesc.cepae@educacao.sp.gov.br. 
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