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SUPERVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Informações sobre alimentação saudável dentro e fora da escola 

Guia Alimentar da População Brasileira 

Alimentos Processados 

Alimentos processados  são fabricados pela indústria com a adi-

ção de sal ou açúcar ou outra substancia de uso culinário ( óleo 

ou vinagre) a alimentos in natura para torna-los duráveis e mais 

agradáveis ao paladar. 

Limitar o uso de 

alimentos 

processados, 

consumindo-os, em 

pequenas 

quan�dades, como 

ingredientes de 

preparações culinárias 

ou como parte de 

refeições baseadas em 

alimentos in natura ou 

minimamente 

processados. 

Exemplos de alimentos processados: 

Fonte: Guia Alimentar da População Brasileira,2014. Disponível gratuitamente no  site do Ministério 

da saúde 

(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf) 
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Fonte: Ministério da Saúde , Sociedade Brasileira de Pediatria 

 

 

AGOSTO DOURADO 
A recomendação mundial é de que o aleitamen-

to deve ser exclusivo até os 6 meses e comple-

mentado com adição de alimentos variados até 

os 2 anos ou mais 

A amamentação supre todas as necessidades 

dos primeiros meses de vida, para o bebê cres-

cer e se desenvolver sadio. 

O leite materno é considerado comple-

to porque contem vitaminas, minerais, 

gorduras, açúcares e proteínas todos  apropria-

dos para  o organismo do bebê. O leite materno 

dá  proteção contra doenças, possui muitas subs-

tancias nutri)vas e de defesa 
Colostro 

È o primeiro leite que sai do 

peito, e é produzido nos 

primeiros dias após o parto.  

O colostro é o alimento que 

defende o bebê de muitas  

doenças. É importante que o 

recém nascido  mame o 

colostro por conter tudo o 

que o recém nascido precise 

nestes primeiros dias 

AMAMENTAR É DAR O PEITO 

AMAMENTAÇÃO: É A BASE AMAMENTAÇÃO: É A BASE AMAMENTAÇÃO: É A BASE AMAMENTAÇÃO: É A BASE 
DA VIDA, UM ATO DE AMORDA VIDA, UM ATO DE AMORDA VIDA, UM ATO DE AMORDA VIDA, UM ATO DE AMOR    

 


