
PROJETO NUTRINDO 

 
 
Prezados pais ou responsáveis, 
 
 

Tão importante quanto o lanche que mandamos para as nossas crianças se alimentarem 

na escola, é a forma correta com que tudo é preparado e a higienização da própria lancheira. 

Desse modo, acondicionar os alimentos sem que eles percam as vitaminas, garante a segurança 

nutricional para os nossos filhos. 

A segurança nutricional visa não somente garantir a qualidade dos alimentos para 

atender às necessidades nutricionais, mas também a qualidade microbiológica, toxicológica e 

física desses alimentos. Por isso, deve ter um caráter preventivo mais apurado quando se trata 

da lancheira das crianças. Logo, uma limpeza rápida é essencial e pode ser feita com um pano 

umedecido com álcool a 70%, todos os dias, pois tudo que entra em contato com a comida, pode 

proporcionar a proliferação de micro-organismos patogênicos, fazendo com que o(a) seu(sua) 

filho(a) possa contrair uma doença transmitida por alimentos contaminados.  

A higiene dos alimentos que vão dentro da lancheira, também precisa ser observada, 

devendo-se lavar muito bem as frutas e as embalagens e averiguar, com cuidado, o prazo de 

validade dos alimentos industrializados.  

Baseado no que foi exposto, recomendamos: 
 

 Nos finais de semana, fazer uma limpeza mais profunda, com água, detergente e um 

pouco de água sanitária. 

 As lancheiras devem ter o certificado de que são térmicas, e isso geralmente está na 

etiqueta. 

 Em geral, os recipientes das lancheiras não são térmicos, mas se a criança levar suco 

em garrafa, é preciso que ela seja térmica para que a bebida não perca suas vitaminas.  

 Os lanches devem ser embrulhados, de preferência, em papel-filme e depois colocados 

em potes de plástico. 

 Quando a criança chegar da escola, é hora de verificar a lancheira. Além de ver o quanto 

ela comeu, é preciso limpar todos os acessórios que estão nela. 
 

Desde já, esperamos contribuir para a segurança nutricional do seu filho, ao tempo em que 

contamos com o apoio dos senhores. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
Setor de Nutrição do Colégio Módulo 
Candice Mattos - Nutricionista 
 
 


