
 
 

 
 

Comunicado 033/2021 

Orientações nutricionais 

 

Goiânia, 24 de fevereiro de 2021. 

 
Senhores Pais, e responsáveis, 

 

“A Alimentação saudável é a base para a saúde. A natureza e a qualidade daquilo que se come 

e se bebe é de importância fundamental para a saúde e para as possibilidades de se desfrutar 

todas as fases da vida de forma produtiva e ativa, longa e saudável”. (Guia Alimentar para a 

População Brasileira). 

O momento do lanche é uma oportunidade que favorece o desenvolvimento dos bons hábitos 

alimentares. Lanchar com amigos é muito bom, principalmente quando podemos aprender 

comer bem.  Sendo assim solicitamos a sua atenção. 

Temos percebido que alguns alunos estão trazendo para seu lanche determinados alimentos 

considerados não saudáveis, como salgadinhos de pacote, frituras, refrigerantes, guloseimas 

os quais não são apropriados para ingestão regular, principalmente no ambiente escolar. 

Sabemos que tais alimentos, quando consumidos com certa frequência, podem causar danos 

à saúde em médio, longo ou até curto prazo.  

A escola é um espaço propício para promover a saúde, a formação de valores e hábitos saudáveis 

entre eles o da alimentação. Coletivamente, as crianças sentem-se mais motivadas a consumirem 

alimentos variados. O Centro Educacional Sesc Cidadania busca estimular os alunos a 

aumentarem a ingestão de alimentos mais saudáveis e seguros do ponto de vista nutricional e 

higiênico/sanitário. Consideramos importante o momento da alimentação e entendemos que 

devemos fazer dessa ação uma experiência prazerosa de forma a estimular diariamente o aluno 

(a) a compreender aos poucos a importância da prática de bons hábitos alimentares, 

reconhecendo sua importância para uma melhor qualidade de vida.  

Sendo assim, solicitamos sua parceria quanto à observação da escolha dos alimentos que irão 

compor o cardápio de lanche do seu filho (a), observando os riscos do consumo de alimentos 

que possam comprometer a qualidade nutricional do lanche. 

Contamos com sua colaboração! 
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