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PLANO DE TRABALHO ALIMENTACAO ESCOLAR 2018

1. DADOS DE IDENTIFICACAO E HISTORICO RESUMIDO DA ENTIDADE

1.1. Dados de Identificacéo
Razao Social: NUCIGO Educacional da Santa Casa de Diadema
Endereco: Rua Dois de Julho, 465 - Cep. 09941-540 — Jardim Canhema — Diadema — SP
CNPJ: 04.129.445/0001-27
IE: Isenta

1.2. Histérico Resumido
Até 1987, o NUCIGO Educacional fazia parte da lrmandade da Santa Casa de Diadema. Nesse
mesmo ano foi fundada a Creche Estado de Israel, em parceria com a Fundacao Israelita e no ano
seguinte inaugurado o Projeto Toninhos, que atende criancas e adolescentes de 01 a 17 anos. Em
2000, o Nacleo Educacional alcancou sua independéncia juridica. Desde entao, contamos com mais
duas unidades de Creche e o atendimento foi ampliado, passando de 160 para 520 criancas e
adolescentes.

2. OBJETIVOS DA ALIMENTAQAO ESCOLAR

2.1. Proposta
O Nacleo Educacional da Santa Casa de Diadema conforme objetivos da alimentacao escolar tem
como responsabilidade servir diariamente alimentacao nutritiva, equilibrada, variada e gratuita,
visando garantir a seguranca alimentar e nutricional dos alunos, para contribuir com o crescimento, o
desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem e o rendimento escolar, respeitando seus habitos
alimentares, tradicao local e cultura.
Tem como objetivo realizar acoes com a inclusao da educacao alimentar e nutricional, no processo
de ensino e aprendizagem, a fim de incentivar habitos alimentares saudaveis.

3. ORGANIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO

3.1. Creche Nl’rcleo Educacional - Unidade I
Endereco: Rua Dois de Julho, 465 - Cep. 09941-540 — Jardim Canhema - Diadema — SP

Criancas Atendidas: 210
Faixa Etaria: De O1 ano a 03 Anos

x?CNPJ: 04.129.445/0001-27 — IE: Isenta
Site: www.5antacasa.djadema.com.br/nucleo
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RECURSOS HUMANOS
Descrigao Nf' Descrlcao do cargo

Funcionarlo
Organizam 05 services de cozinha e de refeicoes, realizando o pré-preparo, o preparo
e a finalizacao de alimentos, observando métodos de cocqao e padroes de qualidade
dos alimentos.

02
C zinh ira . , e

o e Funcronanas

Servir refeiooes e bebidas‘ auxiliar na preparaoao de saladas e sobremesas, organizar,

05 conferir e controlar materials do trabalho‘ manter organizados todos os alimentos a
Funcionérias serem utilizados, limpeza. higiene e a seguranoa do local de trabalho, tomando o

ambiente proplmo para a realimcfio das tarefas;

Auxiliar de Cozinha

Auxilia a nutncionista no controle de qualidade dos alimentos em seu recebimento‘
01 nas etapas de producio. e distribuicao, auxilia no acompanhamento e avaliagao

Funcionéria nutricional das criancas atendidas. Auxilia na execucao de processos de cotacéo e
compra de alimentos, para o adequado funcionamento da cozinha
Controlar a qualidade dos alimentos em seu recebimentos nas etapas de producao, e
distribuigaot verificar condicoes fisicas e estruturais do ambiente, equipamentos,
utensilios e produtos (in natura e preparados). Realiza a supervisio de toda a equipe
de cozinha e limpeza, faz o controle mensal de gastos de insumos para a unidade

Estagiaria de Nutricao

. . . 01 _ , . s . .
Nutrrcronista . .. Elaboracao de cardapios, bem como adequacao do mesmo as cnancas com

Funcronana . . a . . . . .
necessrdades especrais na dieta. Acompanhamento e avaliaoao nutncronal das
criancas atendidas e orientacao a familiares em casos de necessidade. Execuqéo de
processes de cotacéo e compra de alimentos, servioos, produtos‘ matérias-primas e
equipamentos, para o bom funcionamento da cozinha.

09Total . , .Funcronanas

ESTRUTURA FlSiCA

Descriqao Esvecificacéo Quantidades

Area com piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antiderrapante lavavel, paredes com pintura lavavel em 01 unidade
cor clara e cantos quadrados. com teto em pintura na cor branca. iluminagao adequada com luminén‘as
protegidas contra queda, com 1 porta de enlrada e saida de funcionarios e mercadorias, com protegao

de porta com tela mosqueteira, 1 porta lateral de acesso ao refeitério, 1 pona de entrada para
cozinha, todas as portas com pintura em esmalte lavavel. com 10 caixas plasticas vazadas para

Hortifrutti e com balanga eletrénica para ate 15 kg.
Area com piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antiderrapante e ralo no centro do estoque, paredes 01 unidade

revestidas corn azulejo rejuntado c/ 2mm lavavei com cantos quadrados. com teto em pintura na cor
branca, com janela tipo vitro com 07 aberturas com Otima ventilaoao e com proteoao de tela

mosqueteira, lluminacao adequada com luminarias protegidas contra queda, 07 prateleiras em ago
inox para organizacao de estocéveis e 05 palets em pla’stico.

Recepgao de Géneros Diversos

Estoque para Allmentos Secos

Area com piso de ceramica rejuntada cl 2mm antiderrapante e ralo no cento da cozlnha, paredes 01 unidade
revestidas com azulejo rejuntado cl 2mm lavavel com canlos quadrados. com teto em pintura na cor

branca. com janela tipo vitré com 13 aberturas corn 6tima ventilacao e proteoao de tela mosqueteira. .
com iluminacao adequada corn luminaria protegidas contra queda, 01 porta de acesso ao balcao

Area de Cocgao termico pintada em esmalte lavavel, 01 entrada de acesso central sem porta. 01 prateleira em ago inox
para organizaoao de utensilios, 01 fogao com 08 bocas e 01 chapeira centralizado na cozinha com 01
coifa dupla, O1 forno com duas cameras, 01 Microondas Doméstico, 02 pias corn duas cubas em inox,

01 processador industrial, 02 liquidificar industrial e 01 refrigeradores industrial com 04 portas e com
04 Freezeres com capacidade para 519 litros

Area anexa a de coccao, com piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antiderrapante, paredes revestidas 01 unidade
. com azulejo rejuntado cl 2mm lavavel com cantos quadrados, com teto em pintura na cor branca, com
Area de Pré-Preparo de Carnes janela tipo vitro com 13 aberturas corn Otima ventilagao e protecao de tela mosqueteira, com

iluminaoao adequada com luminarias protegidas contra queda, 01 pia com duas cubas em inox para
pré-preparo de carnes.

Area anexa a de cocoao. com piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antlderrapante. paredes revestidas 01 unidade
com azulejo rejuntado cl 2mm lavavel com cantos quadrados, com teto em pintura na cor branca. com

janela tipo vitro com 13 aberturas corn Otima ventilaoao e proteoao de tela mosqueteira. com
ilumlnacéo adequada com luminarias protegidas contra queda, 01 pia com duas cubas em inox, 01

mesa em ago inox de 1.80mts para pré preparo de verduras. legumes e frutas. 01 quidificador
doméstico, 03 refrigeradores de 04 portas industrial e 01 Freezeres corn capacidade para 519 Iitros.

Area com piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antiderrapante e ralo no centro da area. paredes 01 unidade
revestidas com azulejo rejuntado cl 2mm lavavel corn cantos quadrados. com teto em pintura na cor

branca, 01 abertura para o refeitério para devolucao de utensilios para higienizaeao, 01 prateleira para

Area de Higienizacao de
Hortaligas e preparo de
sobremesas

Area de Higienizagao de
Utensilios

GNP]: 04.129.445/0001-2'1 — IE: Isenta
Site: www.5antacasa.djadema.com.br/nucleo
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organizacao de utensilios 01 mesa 1 ,OOmts em aco inox e 01 pia com duas cubas profundas
Area com piso de ceramica rejuntada cl 2mm antiderrapante lavavel, paredes com pintura lavavel em 01 unidade

Area de Manipulagao de Cereais cor clara e cantos quadrados com teto em pintura na cor branca, iluminacao adequada oom luminarias
protegidas contra queda e 01 mesa 1 OOmts em aco inox

Area com piso de cerémica rejuntada c/ 2mm antiderrapante lavavel, paredes com pintura lavavel em 01 unidade
cor clara e canlos quadrados. oom teto em pintura na cor branca. iluminacao adequada com luminarias

protegidas contra queda. 01 mesa de apoio 1.00mts em ago inox 02 balcées térmicos (01 frio e 01
quente). 01 refresqueira de 60 litros elétrica em cima de 01 armario com base em aco inox e corpo em

MDF branco com duas porlas de correr para armazenar utensilios de uso do refeitorio.
Area com piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antiderrapante lavavel, paredes corn pintura lavavel em 01 unidade

cor clara e cantos quadrados, com teto em pintura na cor branca, iluminacao adequada oom luminarias
protegidas contra queda. com janela tipo vitro com 31 aberturas com Otima ventilacéo e protecao de

tela mosqueteira, 27 mesas com bancos, 01 porta central dupla pintada corn tinta esmalte lavavel em
cor clara, com protecao de porta de tela mosqueteira dupla e 01 porta lateral de aoesso a entrada da

cozinha e 01 abertura passa pratos para a area de higienizacao de utensllios.
Area corn piso de ceramica rejuntada cl 2mm antlderrapante e ralo no cenlro do estoque, paredes 01 unidade

revestidas corn azulejo rejuntado cl 2mm lavavel com cantos quadrados. com teto em pintura na cor
Banheiro Feminino Exclusivo branca, com janela tlpo vitro com 04 aberturas oom otima ventilacéo e com protecao de tela
da Cozinha mosqueteira, iluminacao adequada corn luminarias protegidas oontra queda, com 02 diviséria com

portas com vaso sanitario e 01 diviséria com porta com chuveiro, 02 pias e porta de entrada com tinta
esmalte Iavével branca.

Area com piso de ceramica rejuntada cl 2mm antiderrapante lavavel, paredes oom pintura lavavel em 01 unidade
cor clara e cantos quadrados. corn teto em pintura na cor branca, iluminacao adequada com luminarias
prolegidas contra queda. corn1 porta central de entrada pintada com tinta esmalte lavavel, com janela
tIpo vitro com 03 aberturas com étima ventilacao e com prolecao de tela mosqueteira, duas paredes

corn vidro com viséo para a cozinha.

Area de Distribuiqao de
Refeicoes

Refeitdrio

Sala de Nutrlqio
(Administragao)

de 8 bocas + 01 unidade
Forno 2 cameras 01 unidade
Batedeira Doméstica O1 unidade

eletrénica até 1 01 unidade
Industrial 02 unidades

01 unidade
Processadorlndustrial 01 unidade
Armario em de 01 unidade
Microondas 01 unidade

02 unidades
02 unidades

10 unidades
Caixas Plasticas cl 27 Caixas

Suco 01 unidade
4 04 unidades

Coifa 01 unidade
Freezers Horizontais 519 litros O5 unidades

de bancada cubas 02 unidades
Balcao Ténnico 01 unidade
Balcao Térmico Frio 01 unidade
Prateleiras em lnox O7 unidades

02 unidades
Mesas cl Banco 27 unidades
Palet Plastico 05 unidades

Bancadas em lnox de Apoio

3.2. Creche Espago Nova Conquista - Und. l|
Enderego: Rua Guaricica, 45 — Vila Séo José — Diadema - SP

Criancas Atendidas: 88
Faixa Etaria: De 02 anos a 03 Anos

I 3
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RECURSOS HUMANOS
N.“ Funcionario Descrigao do cargo

Organiza 05 services de cozinha e de refeigoes, realizando o pré-preparo, o preparo e a

Cozinheira 01 Funcionarias finalizagao de alimentosw organimr, limpar, conferir. controlar Amateriais dc trabalho,
bebidas e alimentos; observando metodos de cocgéo e padmes de quahdade dos
alimentos.

Total 01 Funcionaria

Descrigao

Recepgao de Géneros Diversos

ESTRUTURA FlsiCA
Especlficacao

Area com piso de ceramica rejuntada cl 2mm antiderrapante Iavével. paredes com pintura lavavel
em cor clara e cantos quadrados, teto corn forro de isopor em cor clara, iluminagao adequada

com luminarias protegidas contra queda e explosao, com1 porta central de entrada. sem janelas,
com 05 caixas plasticas vazadas para Hortifrutli e com balanga eletrénica para até 15 kg.

Quantidades

01 unidade

Estoque para AIimentos Secos

Area com piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antiderrapante Iavével, paredes revestidas com
azulejo rejuntada c/ 2mm lavavel corn cantos quadrados, teto com forro de isopor em cor clara,

iluminagéo adequada com luminérias protegidas contra queda e exploséo, com1 porta central de
entrada pintada oorn tinta esmalte Iavével. sem janelas, 02 frizeres de 519 litres, 04 prateleiras

em ago para armazenar estocéveis e 02 g. ' ‘ em plastico‘

01 unidade

Area de Cocgao

Area com piso de ceramica rejuntada cl 2mm antiderrapante e ralo no cento da cozinha. paredes
revestidas com azulejo rejuntada cl 2mm lavavel com cantos quadrados, teto com forro de isopor
em cor Clara. com janela de aluminio com 04 aberturas com Otima ventilagéo e protegéo de tela
mosqueteira. com iluminagao adequada com luminéria protegidas contra queda e explosao, 02

prateleira em ago para organizagao de utensilios, 01 fogao com 06 bocas e 01 chapeira
centralizado na cozinha, 01 forno com 01 cémara, 01 Microondas Doméstico, 01 pia com duas
cubas em inox, 01 processador industrial, 01 liquidificar industrial, 01 batedeira planetéria, e 01

refrigerador industrial com 04 portas.

01 unidade

Area de Pré-Preparo de Carnes

Area anexa a de cocgao, corn piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antiderrapante, paredes
revestidas com azulejo rejuntada cl 2mm lavavel com cantos quadrados, com teto forro de isopor
em cor clara, com janela de aluminio com 04 aberturas com étima ventilagao e protegéo de tela
mosqueteira, com iluminagéo adequada com luminarias protegidas contra queda e explosao. 01

bancada mérmore para prepreparo de carnes e 01 pia com duas cubas em inox

01 unidade

Area de Higienizagao de Hortaligas

Area anexa a de cocgao com piso de ceramica rejuntada c/ 2mm antiderrapante, paredes
revestidas com azulejo rejuntado cl 2mm lavavel com cantos quadrados, com teto forro de isopor
em cor clara, com janela de aluminio com 04 aberturas com Otima ventilagao e protegéo de tela
mosqueteira, com iluminagao adequada com Iuminérias protegidas contra queda e explosao. 01

pia corn duas cubas em inox, 01 mesa em ago inox de 1.80mts para pré preparo de verduras,
legumes e frutas, 01 liquidificador doméstico.

0 .- unidade

Area de Higienizagao de Utensilios

Mesma area de Hortaligas, usada posterionnente a higienizagao, area com piso de cerémica
rejuntada cl 2mm antiderrapante e ralo no centro da area. paredes revestidas com azulejo
rejuntado c/ 2mm lavavel com cantos quadrados, com teto forro de isopor em cor Clara, 01

(janela) abertura para o refeitério para entrega de utensilios (lougas) para serem higienizadas, 01
prateleira para organizagao de utensilios, 01 mesa 1.80mts em ago inox e 01 pia corn duas cubas

profundas.

01 unidade

Area de Distribuigao de Refeigbes

Area anexa ao refeitério com piso de cerémica rejuntada c/ 2mm antiderrapante lavavel, paredes
revestidas com azulejo rejuntado c/ 2mm Iavével com cantos quadrados, com teto de forro de
isopor em oor clara, iluminagéo adequada com luminarias protegidas contra queda, 01 balcéo

térmico quente e 01 mesa em ago de apoio para utensilios em geralr

0 _. unidade

Refeitdrio

Area com piso de cerémica rejuntada c/ 2mm antiderrapante Iavével. paredes com pintura lavavel
em cor clara e cantos quadrados, corn teto de forro de isopor em cor clara. iluminagao adequada
com luminaries protegidas contra queda e explosao. com janela em aluminio com 06 aberturas
com étima ventilagao e protegao de tela mosqueteira, 04 mesas corn bancos, 01 porta central a

pintada com tinta esmalte lavavel em cor clara,

0 .A unidade

Banheiro Feminino

Area com piso de ceramica rejuntada cl 2mm antiderrapante lavével, paredes com pintura lavavel
em cor clara e cantos quadrados, com teto de forro de isopor em cor clara. iluminagéo adequada
oom luminaries protegidas contra queda e explosao, com1 porta central de entrada pintada corn
tinta esmalte lavavel, com janela de aluminio com 04 aberturas com otima ventilagao, com 02

diviséria com portas com vaso sanitario e 01 diviséria com porta com chuveiro, 01 pia e 01 porta
de entrada corn tinta esmalte lavavel branca.

0 _| unidade

GNP]: 04.129.445/0001-27 — IE: Isenta ‘
Site: www.santacasa.diadema.com.br/nucleo
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bocas cl
1 camara

Bancadas em Marmore
Bancada em Inox

01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade

Processador Doméstico 01 unidade
Doméstico 01 unidade

4 01 unidade
02 unidades
01 unidade
06 unidades
05 unidades
02 unidades

Balcao Térmico

Plastica Vazada
Palete Plastico

4. HORARIO DAS REFEIQOES

HORARIO DAS REFElQOES
Descrigéo Horério

Café da Manhé 08h — 8:30h
Almogo 10h30m —11h30m

Lanche tarde 13h — 13h30m
Jantar 15h — 16h

5. EXEMPLO DE CARDAPIO
5.1. Cardépio para criancas de 01 a 02 anos

Com Margarina Salada de Repolho c/ Tomate
Cenoura cozida

Melancia

bolacha cream
cracker

a)“ no l‘.\l-‘F.‘ in until u Mi MV‘HH MM \k
m 5'51,“ \\ \

Segunda — Feira Leite c/ Arroz + Feijao Leite c/ Sopa de feijao, com macarrao
Chocolate e Pao Filé de Peixe Assado Chocolate 0 frango, chuchu e escarola.
com Margarina Salada de Alfacc Crespa c/ bolacha

Tomate maisena Papa de mamao
Vagcm refogada

Meléo
Terga — Feira Leite C/ Arroz + Feijao Leite batido Sopa, arroz, {Tango vagem 9

Chocolate 8 P50 Came cozida com morango e cenoura

Papa de Melao

Quarta - Feira Leite c/
Chocolate 9 P50
com Requeiiao

Arroz + Feijao
File de Frango Ensopado

Salada de Agriao c/ Tomate
(\bobrinha Refogada

Mamao

Leite batido c/
Maracuja

bisnaguinha c/
manteiga

Sopa de macarrao,
abobrinha, espinaf're e came

moida.
Papara dc péra

Quinta - Feira Leite c/
Chocolate e P50
com Margarina

Arroz + Feijao
Came Assada Desfiada

Salada de Beterraba Cozida
Espinafre Refogada

Banana

Leite puro com
bolacha
maisena

Sopa de lentilha, frango
arroz, chuchu e escarola.

Papa de Manga

CN'P]: 04.129.445/0001-27 — IE: Isenta
Site: www.5antacasa.diadema.com.br/nucleo
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a

Sexta- Feira Leite c/ Arroz + Feijao logurte e Sopa de mandioquinha,
Chocolate C Pan Filé de Frango Grclhado bisnaguinha c/ ervilha scca, came moida e

com Margarina Salada de Acelga c/ Tomato: manteiga cenoura
Berinjela Assada
Uva s/ semente Creme de Abacate

5.2 Cardépio para criancas de 02 a 03 anos

pl \ no (tut: l) \ M nu \ \I.\I0(,‘n l..\.‘«'(,'Hh l J.“ L\R
“‘15 \l- \l n \

Segunda — Feira Leite c/ Arroz + Feijao Leite batido c/ Sopa de mandioquinha com
Chocolate «3 P50 Frango cozido c/ batatas Maracuja e frango, cenoura e escarola
com Margarina Salada do Alfacc Crespa c/ bolacha do

Tomato maisena
Abobora Refogada

Melao
Terga — Feira Leite c/

Chocolate e P20
com Margarina

Arroz + Feijao
Came Moida Refogada

Salada de Tomate
Batata saute

Abacaxi

logurte com
bolacha cream

cracker

Sopa de grao de bico com
frango, batata e couve.

Quanta - Feira Leite c/ Arroz + Feijao Leite batido c/ Sopa de armz com came

com Margarina Sala da de Legumes
Brécolis Refogado

Maca

Chocolate 9 Pan Frango Assado Morango e desfiada, chuchu, espinafre
com Requeijao Salada de Alface Lisa c/ bisnaguinha c/ e abobora.

Tomate manteiga
Vagem Refogada

Melancia
Quinta - Feira Leite c/ Arroz + Feij50 Lcite c/ Sopa de feijao com

Chocolate 9 P510 Bite Crelhado Chocolate 6 macarrao, frango, espinafre
bolacha maisena e mandiocav

Sexta- Feira Leite c/
Chocolate e Pao
com Margarina

Arroz + Feijao
Filé de frango grelhado

Salada de Acelga c/ Tomate
Berinjela Assada

Gelatina

Leite puro c/ bolo
simples

Sopa de arroz com came
moida, cenoura, couve flor e

escarola.

6. PROPOSTA DE FORMAQAO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM ALIMENTAGAO

6.1. Proposta
Para 0 Ano de 2018, temos as seguintes programagées para capacitagao e melhoramento do
trabalho das funcionarias envolvidas com a alimentagao da entidade.

36s Tema Palastrante I Conteado Horéria
Maio/Junho

Agosto/Outubro
Técnicas de
Manipulagéo

GNP]: 04.129.445/0001-27 — IE: Isenta
Site; www.5antacasa.diadema.com.br/nucleo

Curso aplicado pelo CRESAND para manipuladores de alimentos, com
teoria de boas praticas e apresentagéo em power point com explicaoéo 03hrs
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IUdica da rotina diaria em cozinha de merenda escolar.
Manipulagéo

cruzada e Oferecido pela nutricionista da entidade. Ira orientar os funcionarios quanto
correta técnica a questées de higiene e correta manipulacao de alimentos e utensilios.

de cortes

Maio 01hrs

Oferecido pela nutricionista da entidade. Ira' orientar os funciona’rios quanto
Junho Sande em dia a questées de sadde como peso, altura, pressao arterial, colesterol e 04hrs

glicemial Alertas sobre os riscos e prejuizos para a saddel
Nutrientes e Ministrada pela nutricionista da entidade ira’ abordar técnicas de como

Julho Aproveitamento preservar os nutrientes através dos tipos de cocgao‘ Campanha contra o 02hrs
de Alimentos desperdicio‘
Trabalho em Ministrada pela nutricionista da entidade ira’ abordar a importancia do. . 1h

Setembro eqUIpe trabalho em eqUIpe . 0 r

55:32:22: Ministrada pela nutricionista da entidade ira abordar a importancia da
Novembro egreta d: correta higienizagao de Hortifruti e a importancia da conferencia de datas 02hrs

Hortie'rti de validade em alimentos estocaveis.

brow DE CARGA HORARlA

7. ATIVIDADES PEDAGOGlCAS PARA AS CRIANQAS RELACIONADAS COM TEMA
ALIMENTAQAO

7.1. Atividades Pedagégicas
Todas as atividades pedagégicas seréo ministradas durante todo 0 ano, para cada faixa etaria de
acordo 00m 0 seu contet’rdo.

Q‘emai Contefido '
Conhecendo as frutas: explorando o conhecimento das frutas inteiras e com casca, tato, olfato e paladarl As criangas irao
identificar e degustar esse alimento.
Oficina da terra: As criangas irao com o auxilio da Nutria e das educadoras montar uma horta vertical com garrafa pet,
para incentivo de reaproveitamento de materials recicla’veis, incentivo ao manuseio com a natureza, incentive de consumo
de verduras e legumes.
Oficina culinaria: As criangas irao preparar saladas com os hortifrfltis plantados por elas na horta.
Atividade da Gelatina — Tentando pegar os cubos de gelatina o bebé experimenta sensagées como consisténcia e
temperatura.
Atividade do Macarréo — Pegar fios de espaguete exige o movimento de pinga, téo importante na fase do desenvolvimento
das criangas.
Oficina culina’ria: As criangas irao juntas todas as frutas ja picadas para montar uma salada de frutas e incentivar 0
consumo das mesmas,
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