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Durante os dias da semana passada foram realizadas diversas atividades na Semana da 
Alimentação que acontece a quatro anos no município, e teve como tema em 2014, 
“Alimentar o Mundo, Cuidar do Planeta”. A programação e o desenvolvimento das atividades 
para o evento são elaboradas com antecedência pela Secretaria de Educação e Cultura, 
juntamente com as 4 nutricionistas da SMEC e diretoras de educandários. As atividades 
aplicadas entre os dias 22, 23 e 24 de outubro no CTG Querência do General Abreu 
envolveram professores, funcionários, alunos e merendeiras das escolas que puderam 
acompanhar palestras e oficinas relacionadas à segurança alimentar e nutricional sustentável. 
Atividades físicas e recreativas foram trabalhadas com as merendeiras pela Educadora Física, 
Greici Rossignollo. Na oportunidade,também ocorreu o concurso de Alimentação Saudável e 
a Arte Culinária, onde merendeiras de cada escola apresentava uma receita de 
aproveitamento integral. A Escola Municipal Professor Leão Warren levou o primeiro lugar 
com o bolo de casca de mamão, a segunda colocada foi a Escola Municipal Dom Pedro II, 
com o cupcake salgado. Já o terceiro lugar foi dividido entre as Escolas Municipais Alice 
Pando, com a torta de repolho, Leôncio José do Nascimento, com risoto de talos, e a Escola 
Municipal Aracy Vieira do Amaral, com a salada divertida. No final do evento, foi servido um 
almoço para todos os participantes. Brindes conseguidos com colaboradores e comércio local 
foram distribuídos aos presentes. Segundo a equipe de nutricionistas da SMEC, Letícia 
Malheiros, Cristiane Agnes, Veridiana Pereira e Cristiane dos Santos, a Semana da 



Alimentação é um momento que se consegue reunir o público envolvido na causa, “Toda 
educação nutricional é transmitida por nós, queremos mostrar que com o aproveitamento 
integral dos alimentos, se diminui custo e desperdício, além da questão do valor nutricional 
presentes nos talos e cascas dos alimentos”. As profissionais também ressaltaram em 
entrevista a Assessoria de Imprensa da Prefeitura, que o trabalho de ensino nutricional é 
efetuado durante todo ano letivo, porém durante a Semana é mais intensificado. A 
extensionista social da Emater/RS-Ascar Ângela Binsfeld, salientou a parceria da Emater com 
a SMEC, “Com o trabalho planejado se consegue atingir um grande número de alunos, já que 
as atividades envolvem todas as escolas municipais". Além disso, a extensionista 
complementa que o objetivo das ações é que o trabalho com este tema não se restrinja às 
escolas, mas que os alunos consigam levar o aprendizado para casa e lá compartilhem com a 
família. A Administração, através da SMEC e sua equipe agradece a todos engajados para 
que a Semana fosse efetuada com sucesso e grande presença de alunos, saudação as 
cabeleireiras Nair e equipe, Regina e Deisy, equipe Mary Kay representada pela Chaiane, 
pedagógico SMEC, diversas lojas do comércio local e farmácias, Patrão do CTG Querência 
do General Abreu,EMATER, artesãs, diretores, professores e alunos. 
 
 
 


