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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 091/2022 de autoria do Nobre Vereador Alexandra 

Dias Martins, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Educagao por meio de seu MEMORANDO n° 350/2.022- SME, cooia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANIL IACHADO
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Cajamar, 09 de maio de 2022.

MEMORANDO n° 350/2.022 - SME

A Secretaria Municipal de Governo - SMG 
Departamento Tecnico Legislative
At. Sra Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Requerimento CMC n° 091/2022

Prezada Senhora,

Em atengao ao Requerimento CMC n° 091/2022, atraves 

do qual o nobre Vereador Alexandro Dias Martins requer da Administragao Municipal que informe 

“se existe algum programa de acompanhamento nutricional mensal aos alunos das escolas da 

rede municipal de ensino. Em case negative, ha estudos para implementagao de algum projeto 

nesse sentido?”.

Informamos que as Unidades Escolares trabalham este tema 

de forma interdisciplinar e que recentemente adquirimos urn material do 1° ao 5° ano que sera 

desenvolvido junto a Assistente Pedagogica de Ciencias (doc. anexo).
Encaminhamos, tambem, o memorando n° 025/2022 -

SME/DNE em resposta ao indicado pelo nobre vereador.
Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de

elevada estima e distinta consideragao.

EMDeftECO: PRACA JOSE RODRIGUES DO NASCWENTD, SO
CENTRO, CAJAMAR/SF' CEP 0775,' 060

Tetetantams 4446-0040
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ORIENTAQOES - OBESIDADE INFANTIL 

ENSINO FUNDAMENTAL I - EDITORA DiVULGAQAO INFANTIL
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O livro Obesidade Infantil tem como objetivo informar de maneira clara 

meio de textos e de atividades adequadas aos alunos do 5° ano do Ensino 

Fundamental I que a maioria das doengas e a propria obesidade podem 

evitadas com habitos de vida saudaveis: alimentagao adequada, pratica regular 

de atividades flsicas, vivencia em ambiente calo e tranquilo, convivencia 

harmoniosa com familiares, amigos e colegas, planejamento de atividades 

necessarias para o desenvolvimento fisico e mental.

O livro tambem alerta os cuidados nutricionais para uma mudanga de habitos 

e pratica de atividades flsicas, afim de garantir uma vida saudavel aos alunos.
Sao tres livros:

• Livro do Educando

• Livro do Educador

• Livro da Famllia

A BNCC apresenta a unidade tematica Vida e Evolugao que tem como foco a 

importancia dos habitos alimentares, disturbios nutricionais e a importancia das 

atividades fisicas. Sendo assim, o livro Obesidade Infantil e uma ferramenta 

importante nesse processo.

Como sugestao, o livro e urn recurso para as atividades permanentes e leitura 

dialogica durante as aulas de ciencias.

por

ser

Marcia Cristina Prado Rocha 

Assistente pedagogica - Ciencias
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Cajamar, 04 de maio de 2022.

MEMORANDO n*? 025/2022 - SME/DIME.

A Secretaria Municipal de Educagao.

A/C:

REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Secretario Municipal de Educa^ao

Assunto: Justificativa Indica^ao do Gabinete N9091/2022

Considerando que de acordo com a Resolugao N206/2020 do FNDE (Fundo Nacional de Educaga 

Desenvolvimento), no Art. 4^ diz:
o e

0 PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formapao de praticas alimentares sauddveis dos alunos 

mei° de aCoes de educa&o alimentar e nutritional e da oferta de refeigoes que cubram as suas
■ .-I ■ E." ■ ■ ■

necessidades nutricionais durante o periodo letivo. 
Considerando que uma das diretrizes do PNAE (Programa Nacional de Alimentagao Escolar), e:

II-a inclusao da educagao alimentar e nutricionalnoprocesso de ensino e aprendizagem

por

•, que

perpa^sa pelo curricula escolar, abordando o tema alimentagao e nutrigao e o desenvolvimento de

praticas sauddveis de vida na perspective da seguranga alimentar e nutricional;

Vimos por meio deste informar que a equipe tecnica de Alimentagao Escolar trabalha em conjunto
escola desenvolvendo agoes para garantir uma alimentagao saudavel aos alunos da rede municipal de 

ensino de Cajamar, onde a unidade escolar apresenta a demanda e os nutricionistas elaboram as estrategias a 

serem desenvolvidas, seja atraves de reunioes com os pais, palestra aos alunos, e tambem atividades de 

exposigao ( colocamos os alunos

com a

em contato direto com os alimentos, tocando cheirando, e experimentando).
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Informamos tambem que em parceria com Secretaria de Saude, a partir do mes de maio, iniciara o 

Programa Saude na Escola, e uma das fungoes do programa e realizar a avaliagao antropometrica, procedendo 

diagnostico nutricional de cada aluno (eutrofico, baixo peso, sobrepeso e obesidade), posterior a isso serao 

desenvolvidas outras agoes com base nos resultados obtidos.

no

Estamos a disposifao para outros esclarecimentos se necessario e subscrevemo-nos

Atencipsamente,
/



^ c
•n vH

0ai
>
TJ t3o 4-»

c> o£ u
Estado de Sao Paulo !/> u>U o 0 o

I §!
> '-n

CUUJ na vGABINETE DO VEREADOR m (

i2uU
z
D E '
S ^ o 4
tx. i(f| rg s\
ir:.1 |vi", v
-•* 10 o
U «i c U

^0oREQUERIMENTO N° 091 / 2022 (N
5 a-• c■i-r <r

VI o

....j >; J<Senhor Presidente

Senhores Vereadores e Vereadora
ca>

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos a deliberapao 
d° plenario, para que o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, informe se 
existe aigum programa de acompanhamento nutricional mensal aos alunos das escolas 
da rede municipal de ensino. Em caso negative, ha estudos para imptementagao de 
aigum projeto nesse sentido?

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento considerando que a obesidade, inclusive a infantil, 
e urn dos maiores problemas da atualidade, de modo que e crucial que a escola participe 
desse papel de orientagao nos cuidados com a alimentagao que e urn dos mais 
importantes fatores na questao da qualidade de vida.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 22 de margo de 2.022.
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Gabinete do Vereador Le Martins
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - S3o Paulo - Tel. (4446-6148) 

www.cmdc.sp.qov.br e-mail: lemartins@camaracaiamar.sp.qov.br
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