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Preocupação 
que vai além 

do ensino
Vigésima reportagem da 
série trata da alimentação 

oferecida na rede municipal.
Publicação é quinzenal

As turmas entram e saem 
a cada 10 minutos e movi-
mentam o refeitório da Escola 
Municipal Caldas Júnior, em 
Caxias do Sul. Na hora do lan-
che, as “Elianes” se revezam na 
cozinha para entregar a comida 
e a fruta e dar conta de lavar os 
pratos para os próximos alu-
nos que vão chegar. Tudo fun-
ciona mais ou menos como 
uma engrenagem: o estudante 
chega numa janela para pegar 
o prato, montado na hora, sen-
ta na mesa e, depois de comer, 
vai a uma mesa onde há três 
recipientes, um para os restos, 
outro para os talheres e outro 
para os pratos. Dali, a louça 
suja segue para a pia e, depois 
de lavada, para a janela, pronta 
para servir outro aluno.

A organização está tam-
bém dentro da cozinha, onde 
as cozinheiras praticamente 
homônimas Eliane Pereira de 
Souto e Eliane Pereira Ferreira 
se alternam nas tarefas. Elas 
não têm espaço para 
criar ou usar algum 
ingrediente especial. 
Seguem um cardápio 
elaborado por uma 
nutricionista no iní-
cio do ano. A preo-
cupação em oferecer 
uma alimentação 
saudável aos alunos 
é o centro do trabalho do se-
tor de alimentação escolar da 
Secretaria Muncipal da Educa-
ção (Smed). O controle é total. 
Os ranchos são fornecidos pela 
secretaria e há vistorias peri-

ódicas. Alimentos perecíveis 
chegam todas as semanas. Os 
demais, três vezes por ano.

– Sempre tem tudo o que 
precisamos para seguir o car-
dápio e recebemos treinamen-

to – conta Eliane de 
Souto.

Ela trabalha há 
10 meses na cozi-
nha da escola e é 
feliz lá. Gosta dos 
colegas, da recepti-
vidade dos alunos 
e, claro, de cozinhar. 
Antes de assumir 

esse emprego, preparava comi-
da apenas para poucas pesso-
as. Na Caldas, a turma é gran-
de. Mas o medo passou assim 
que ela foi treinada. E reforça 
que funcionárias que já traba-

lharam na cozinha 
também dão uma 
ajuda. A xará Eliane está nessa 
tarefa há apenas quatro meses.

Seguir as regras rigoro-
samente na cozinha garante 
os objetivos da nutricionista 
Sheila Benchimol Marques 
Reis, que responde interina-
mente pela gerência do setor 
de alimentação escolar. Ela 
não tem dúvidas de que bem 
alimentados, os alunos apren-
dem mais. E diz sem qualquer 
hesitação que comer bem evita 
tratamento de saúde.

– Servimos comida em ho-
rários que normalmente as 
pessoas não consomem, mas 
sabemos que para alguns alu-
nos, aquela é a principal refei-
ção. Em casa, eles não têm.

Faz 
parte do papel da 
escola oferecer merenda e 
orientar sobre a importância 
da alimentação saudável. No 
ensino fundamental, é permiti-
do levar lanche de casa, mas ele 
não pode ser consumido no re-
feitório na hora da merenda. A 
meta é ensinar a escolher bem 
os alimentos e não tratar as re-
feições como algo automático.

A crença de Sheila é coloca-
da em prática por Eliane, que 
prepara pratos elogiados pelos 
estudantes. Questionada sobre 
qual é o cardápio que faz mais 
sucesso, ela sorri e responde:

– A polenta!

Em vídeo, 
saiba mais 

sobre a 
importância 
da merenda 

escolar
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