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_ PREMISSAS DO REFEITÓRIO
E DA CAFETERIA

• Supervisão da nutricionista nas atividades da cozinha, desde o 

recebimento dos alimentos até a distribuição das refeições, garantindo 

segurança alimentar de acordo com as normas higiênicas da Vigilância 

Sanitária;

• Rigor na elaboração dos cardápios mensais e constantes 

inovações das receitas;

• Acompanhamento personalizado da nutricionista para atender a 

necessidades nutricionais específicas, como alergias, diabetes entre 

outras;

• Verificação da aceitabilidade do cardápio vigente;

• Oferta permanente de lanches saudáveis na Cafeteria; 

• Acompanhamento e controle geral de logística, organização, 

distribuição e qualidade pela Coordenadora de Alimentação do Colégio.



_
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HÁBITOS ALIMENTARES DOS ESTUDANTES

A alimentação saudável na infância garante bem 

mais do que o desenvolvimento físico e intelectual, 

ajudando também a prevenir uma série de problemas 

de saúde.

Vários estudos realizados com crianças mostram os 

efeitos de uma alimentação desequilibrada, 

correlacionando com riscos de doenças 

cardiovasculares e diabetes. Além disso, o padrão 

alimentar inadequado também pode prejudicar a 

concentração e o desempenho escolar.

Vale lembrar que o comportamento alimentar da 

família é fundamental para a formação das 

preferências saudáveis, visto que, neste momento, as 

crianças estão em fase de desenvolvimento do seu 

paladar, ou seja, é uma ótima oportunidade de 

oferecer um cardápio variado e que incentive hábitos 

alimentares saudáveis. 

Destacamos algumas peculiaridades por faixa 

etária para exemplificar melhor:

De 1 a 2 anos: é nesta fase que a alimentação da 

criança torna-se mais parecida com a da família.
De 2 a 6 anos: como as crianças gostam de 

participar da elaboração das refeições, é 

interessante envolvê-las nesses momentos para 

encorajá-las a experimentar novos alimentos.
De 7 a 10 anos: por ainda estar formando seus 

hábitos alimentares, esta fase é uma grande 

oportunidade de oferecer uma alimentação ainda 

mais variada.
De 10 a 19 anos: aliar uma alimentação saudável 

com a prática de alguma atividade física nesta 

faixa etária é uma boa estratégia, bem como é 

importante estar atento aos transtornos 

alimentares que podem ocorrer, devido ao culto 

exagerado ao corpo.



SINAIS DE BOA NUTRIÇÃO:

Peso adequado, boa imunidade, disposição para brincar, dormir bem e acordar 
bem, bom apetite, crescimento adequado, dentes fortes, cabelos e unhas 
saudáveis, pele corada e funcionamento regular do intestino.
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COMO MONTAR UM PRATO
SAUDÁVEL?

Essa tarefa pode ser um pouco difícil, principalmente 
quando a criança tem uma história de 
comportamento alimentar inadequado ou quando os 
pais possuem uma alimentação desequilibrada.

A escola é um local privilegiado para contribuir nesse 
processo não só com ações coletivas de educação 
nutricional, mas também com a própria oferta de 
alimentos nutritivos aos estudantes. 

VEJA COMO É FÁCIL MONTARUM PRATO BALANCEADO:

Proteína animal: 
carne de boi, frango, 
porco, peixe e ovos

+
Proteína vegetal: 

feijão, lentilha, 
ervilha e grão-de-bico.Verduras e Legumes:

crus e cozidos

Carboidratos:
preferencialmente 

integrais
Fruta: in natura



CARDÁPIO OFÉLIA FONSECA

A preocupação em oferecer um cardápio saudável 

composto por refeições nutritivas, saborosas e 

variadas sempre foi uma prioridade do colégio. 

A seleção de todos os produtos ofertados no 

Refeitório e na Cafeteria segue o mesmo princípio e 

exigência de qualidade, com a opção por alimentos 

naturais e/ou por produtos pouco processados.  

Algumas das nossas exigências:

Ÿ Produtos sem corantes artificiais;
Ÿ Alimentos minimamente processados;
Ÿ Sem enlatados, nem embutidos;
Ÿ Substituição da margarina pela manteiga e do 

açúcar refinado pelo demerara;
Ÿ Ausência de alimentos fritos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO ALMOÇO

Ÿ  verduras sempre frescasSALADA:
Ÿ  arroz e arroz integral (as duas PRATO BASE:

versões são preparadas) + feijão e suas variedades 

como ervilha, lentilha e grão-de-bico
Ÿ  carnes variadas, PRATO PRINCIPAL:

cuidadosamente selecionadas do açougue do bairro
Ÿ  legumes cozidos, tortas ou purêsGUARNIÇÃO:
Ÿ :  frutas da época, reservando doces SOBREMESA

somente para ocasiões especiais
Ÿ  água e água aromatizada com frutas BEBIDA:

frescas no final da refeição



PROJETO LANCHEIRA

O Projeto Lancheira Ofélia tem como objetivo auxiliar 

os pais na composição das lancheiras e oferecer 

opções de lanches nutritivos e saudáveis desde cedo 

aos estudantes da Educação Infantil, G1 ao G4.

A correria do dia a dia nem sempre nos ajuda a ter 

alimentos frescos e variados para esta tarefa. Muitas 

vezes, além da falta de tempo, também é difícil ter 

criatividade e disposição.

Estes lanches, certamente, irão contribuir para um ser 

humano mais bem resolvido com a questão alimentar!

Confira, no quadro ao lado, a descrição do cardápio e 

sua composição elaborados pela nutricionista do 

colégio. 

O QUE VEM NO LANCHE?

FRUTA 

+

 BEBIDA 

+

 CARBOIDRATO 

+

PROTEÍNA



Detalhamento dos Alimentos:

Frutas: entregues regularmente por um fornecedor especializado. 

Algumas, como banana, maçã e laranja estão presentes 

semanalmente no cardápio, enquanto outras variam de acordo com 

a sazonalidade. Dependendo do grau de maturação da fruta durante 

a semana, ajustamos a programação do cardápio.

Sucos de frutas: para alguns sabores usamos fruta in natura e, para 

outros, polpa de fruta 100% natural, sem conservantes ou corantes. 

Para sucos mais azedos, adicionamos açúcar demerara orgânico, 

sempre em quantidades mínimas possíveis.

Iogurte: só utilizamos iogurte natural integral, acrescidos de fruta ou 

polpa de fruta.

Leite semidesnatado: acrescentamos fruta ou cacau em pó, com 

pequenas quantidades de açúcar demerara. É importante reforçar 

que não utilizamos achocolatados no preparo e nem bebidas lácteas 

prontas.

Bolos: elaborados pelas funcionárias do colégio, são feitos com 

quantidades reduzidas de açúcar demerara orgânico em relação às 

receitas tradicionais e metade da farinha de trigo é substituída por 

aveia em flocos finos, farelo de aveia ou farinha de trigo integral.

Pães: fornecedores de ótima procedência e algumas receitas 

caseiras são implementadas no nosso cardápio.

Quibes ou nuggets: elaborados de forma caseira pela equipe do 

colégio.

Observação: os estudantes do Ensino Fundamental I,

caso prefiram, também podem adquirir este lanche.



COMO PREPARAR UMA LANCHEIRA
SAUDÁVEL EM CASA?

As crianças podem participar no processo de 

montagem da lancheira. Isso ajuda a despertar o 

interesse pela alimentação saudável. O importante é 

combinar, além de uma bebida, três grupos 

alimentares: REGULADORES, CONSTRUTORES E 

ENERGÉTICOS.

Algumas sugestões de cada grupo:

Reguladores (frutas, legumes e verduras): além de 

serem nutritivos, as suas cores deixam o lanche mais 

atrativo. Muitas vezes maçã e banana são frutas 

práticas, mas que as crianças enjoam. Uva, morango, 

manga, melão ou melancia picados ajudam a 

diversificar o cardápio. Tomate cereja, cenoura baby e 

milho também são opções nutritivas que agradam 

bastante.

Construtores (proteínas como queijos, iogurtes, 

leite, ovos e carnes): para o preparo de sanduíches, 

pastas de ricota, cottage, atum ou de frango são  

ótimas opções proteicas. Envolva o sanduíche em 

papel filme, isso protege e evita que o aroma do 

mesmo não interfira no sabor da fruta.

Energéticos (pães, biscoitos e bolos): prefira as 

versões integrais de pães, bolos caseiros ou biscoitos.

Para beber: uma grande dúvida são os sucos. É difícil 

mandar os naturais, porque muitos perdem o gosto e 

os nutrientes se não consumidos imediatamente. 

Para evitar que isso aconteça, faça sucos mais 

concentrados e congele-os em formas de gelo. No 

momento de levar, adicione os cubos congelados na 

garrafa térmica e complete com água. Assim, o suco 

irá descongelar aos poucos até a hora do lanche. 
Existem também, sucos de caixinha mais saudáveis, 

do tipo 100% integral, como os de uva, laranja ou 

maçã. Água fresquinha e água de coco são boas 

alternativas.



SUGESTÃO PARA  A SEMANA
Seguem sugestões para um prático cardápio semanal.

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Maçã

Sanduíche de pão com

 cream cheese

Iogurte

Tomatinho com

 queijo branco

Bolo caseiro integral

Água de coco

Banana

Biscoito de polvilho 

integral

Suco de uva 

100% integral

Mexerica

Biscoitos integrais

Água de coco

Morangos

Milho cozido

Iogurte

NOSSA RECEITA: Bolo de Banana  

Ingredientes:

2 ovos 
½ xícara (chá) de açúcar mascavo
     xícara (chá) de óleo de girassol 
4 bananas amassadas
1 colher (sopa) de canela em pó

1 xícara (chá) de farinha de trigo
¾ xícara (chá) de farelo de aveia
1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO: 

1) Em uma tigela, misture os ovos, o 
açúcar e o óleo;

2) Junte as bananas amassadas e a canela e 
misture;
3) Acrescente a farinha, a aveia e o 
fermento, mexendo delicadamente;
4) Coloque a massa em uma assadeira 
untada e leve para assar em forno 
preaquecido a 180ºC por 40 minutos 
aproximadamente.

O QUE DEVE FICAR FORA DA LANCHEIRA: Biscoitos recheados, salgadinhos, 

refrigerantes, bebidas isotônicas, frituras, balas e achocolatados prontos são produtos 

repletos de açúcar, gorduras e conservantes, com pouquíssimo valor nutritivo.

Esta é uma receita prática, nutritiva e muito saborosa. As crianças de todas as faixas etárias podem auxiliar no 
preparo, desde descascar as bananas, amassá-las e misturar a massa! Aproveite esse momento com seu filho!
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CAFETERIA CAFÉ NA QUADRA

Nossa Cafeteria também tem a preocupação em 

servir opções saudáveis como:

Ÿ sanduíches e esfihas LANCHES E SALGADOS: 

integrais, queijo quente, pão de queijo, pão de 

batata, tortas de vegetais, de palmito e de frango, 

entre outros itens.

Ÿ  frutas frescas, FRUTAS E OUTRAS OPÇÕES:

saladas de frutas, sucos naturais, bolos caseiros, 

açaí com granola e pipoca.

Ÿ : sucos naturais, sucos 100% integrais de BEBIDAS

laranja, uva e maçã, água de coco, achocolatado 

caseiro, chá gelado e café.

KIT DE ANIVERSÁRIO PREPARADO PELA 

CAFETERIA

Neste serviço, entregamos um delicioso bolo caseiro 

feito no dia, acompanhado de bebida (do tipo 100% 

integral), velinha e descartáveis, além de uma seção 

de fotos digitalizadas (por email) da comemoração 

com os colegas.

Opções de Bolos:

Ÿ Bolo de cenoura ou chocolate com cobertura 
Ÿ Bolo de laranja com calda 

Opções de Bebidas:

Ÿ Água de Coco
Ÿ Suco de Laranja 
Ÿ Suco de Maçã 
Ÿ Suco de Uva



AÇÕES 
PEDAGÓGICAS 

No currículo do período integral do Colégio Ofélia 

Fonseca está inserida a aula de Nutrição e 

Sustentabilidade, que tem como principal objetivo 

fortificar o pilar da importância da alimentação saudável 

e da preocupação com o meio ambiente.

As atividades das aulas despertam nos estudantes, 

noções de nutrição e culinária, proteção ambiental, 

responsabilidade social e prática de economia.

No âmbito geral, este conjunto de aulas desenvolve a 

cidadania e a busca do conhecimento, com destaque para 

as consequências futuras de ações tomadas no presente, 

como os próprios plantios e, posteriormente, sua colheita. 

Outro enfoque é desenvolver nos estudantes tanto o 

pensar e produzir localmente, quanto a possibilidade de 

agir globalmente.

1) AULAS DE NUTRIÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE

Atividades e objetivos das aulas:

          Explorar diferentes tipos de frutas, verduras e 

legumes;
  
          Aprender a importância dos nutrientes e suas 

funções;

          Experimentar novos alimentos e ampliar o paladar;

          Desenvolver o Projeto Horta;

          Instigar o interesse da criança pelas aulas de 

culinária;

           Aprender técnicas de sustentabilidade;

          Trabalhar conteúdos multidisciplinares envolvidos 

na grade curricular;

           Abordar reciclagem e reaproveitamento de 

alimentos;

            Promover Estudos do Meio.
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A Horta do colégio é implementada a fim de que as 

turmas do Infantil e Fundamental I tomem 

consciência dos benefícios da alimentação saudável e 

do cultivo de hortaliças orgânicas.

O Protejo Horta se caracteriza por ser uma atividade 

contínua: a cada ano, novas turmas prosseguirão com 

o projeto.
.
.Atividades e objetivos das aulas:
 
          Despertar o interesse para o conhecimento de 

todas as etapas de plantio e colheita da horta;

          Dar oportunidade aos estudantes de aprender a 

cultivar plantas utilizadas como alimentos;

         Conscientizar sobre a importância dos alimentos 

saudáveis e nutritivos;

         Possibilitar a descoberta, através da culinária, de 

novas formas de experimentar e saborear receitas 

nutritivas;

           Capacitar os estudantes a fazerem suas próprias 

escolhas alimentares;

           Criar no colégio uma área verde produtiva pela qual 

todos se sintam responsáveis;

           Abordar diferentes conteúdos curriculares de forma 

significativa e contextualizada;

           Construir a noção de que o equilíbrio do meio-

ambiente é fundamental para a sustentação da vida em 

nosso planeta.

2) PROJETO HORTA
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1) Quem prepara os pratos? Os alunos têm supervisão/ajuda na hora das refeições?
Na Educação Infantil e início do Ensino Fundamental (até o 2º ano) as refeições são servidas com todos os 

alimentos do cardápio no prato. As auxiliares estimulam as crianças a terem autonomia para manusear os talheres 

e ajudam os que tem mais dificuldade. A partir do 3º ano, os estudantes podem escolher no buffet o que vão 

querer no prato e um adulto porciona. Mesmo nessa situação, sempre tem uma auxiliar da cozinha ou a 

nutricionista estimulando os estudantes a provar novos alimentos.

2) Como faço para acessar o cardápio mensal?
O cardápio mensal do almoço e do lanche é disponibilizado para os responsáveis no site do colégio.

3) Como a escola lida com alergias e restrições alimentares?
Para as crianças que possuem qualquer tipo de restrição alimentar, a família deve entregar um laudo médico para 

que a nutricionista faça uma adaptação personalizada no cardápio.

4) Quais são os horários das refeições realizadas na escola?
Há horários diferentes para cada turma, de acordo com sua grade:
Entre 9h e 9h30: Lanche da manhã do Integral e da Educação Infantil
Entre 9h45 e 10h15: Intervalo do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Entre 11h e 12h30: Almoço
Entre 14h30 e 15h: Lanche da tarde da Educação Infantil
Entre 15h15 às 15h45: Intervalo do Ensino Fundamental I

DÚVIDA DAS FAMÍLIAS ???



5) Por que não são oferecidos sucos no almoço?
As crianças trocam facilmente a refeição pelo suco, por esse motivo, aqui no colégio estimulamos o consumo dos 

alimentos nesse momento. Após a refeição, é oferecida água ou água aromatizada com frutas.

6) Meu filho não aceita provar novos alimentos. Será que ele vai comer na escola?
As atividades com a Horta e as aulas de Nutrição e Sustentabilidade são estratégias importantes para incentivar 

as crianças a fazer escolhas saudáveis. Além disso, o próprio ambiente escolar pode gerar um impacto positivo: 

cardápio balanceado e variado, bons exemplos de colegas e equipe treinada para incentivar a provar novos 

alimentos.

7) Meu filho não almoça na escola, mas caso haja algum imprevisto,  ele poderá consumir refeições? 

Com quanto tempo de antecedência devo avisar?
Sim, a criança pode almoçar sempre que necessário. Basta avisar a escola por telefone, mesmo sem antecedência. 

A cobrança das refeições extras será enviada pela agenda.

8) A escola conseguirá fazer com que o meu filho coma melhor?
Os pais são exemplos fundamentais para a formação de bons hábitos alimentares dos seus filhos. A criança, 

certamente, terá estímulos positivos na escola. No entanto, a base alimentar vem de casa. E, se em casa a 

alimentação não for adequada, ela também terá mais dificuldade em se adaptar com o cardápio saudável da 

escola. Por isso, a parceria entre família e escola é tão importante no comportamento alimentar da criança. 

DÚVIDA DAS FAMÍLIAS ???



 Dúvidas ou sugestões, 
entre em contato com a gente:

nutriofelia@ofelia.com.br



OFÉLIA FONSECA
C   O   L   É   G   I   OC   O   L   É   G   I   OC   O   L   É   G   I   O

Rua Bahia, 892 – Higienópolis - São Paulo – SP  - Tel.: (11) 3661-9809

www.ofelia.com.br

@nutriofelia

nutriofelia@ofelia.com.br
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