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MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Profissionais que tornam a EDUCAÇÃO mais deliciosa!



http://www.youtube.com/watch?v=i2rU0z4vnOQ


Quem é o (a) 
manipulador (a) de 

alimentos no 
ambiente escolar? 

O(A) manipulador (a) desempenha papel de fundamental importância,
não só por preparar a alimentação, mas, principalmente, pela
responsabilidade que tem em garantir a oferta de alimentos seguros
para o desenvolvimento nutricional dos alunos.



Qual a importância da alimentação

escolar para o aprendizado?
A Alimentação Escolar é um dos principais
alicerces do processo de aprendizagem. Nela
estão contidos todos os subsídios nutricionais
que possibilitarão o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o melhor rendimento escolar e a
formação de práticas alimentares saudáveis dos
alunos.



Uma alimentação escolar de
qualidade fornece os nutrientes
necessários para que o cérebro possa
funcionar de maneira adequada.
Atividades como memorização e
raciocínio, imprescindíveis para que o
aluno tenha compreensão ao estudar
e possa aprender, dependem de
neurônios bem nutridos para
transmitir informações entre as células
cerebrais de forma adequada.



● Por que a alimentação escolar pode ser
considerada um dos fundamentos para uma
educação de qualidade?

Alimentação escolar: educação de qualidade.

A alimentação escolar de qualidade eleva o 
conhecimento e o desempenho dos alunos.

Promover bons hábitos alimentares nas escolas é
trabalhar a favor de uma melhor aprendizagem,
pois o aluno bem alimentado mostra um potencial
maior.



● Escola não é lugar de ensino e de aprendizagem? Então, qual é a
importância desse tema no contexto escolar?

A alimentação saudável e
adequada, principalmente em
idade de crescimento e
maturação biológica, constitui
fator fundamental para o
desenvolvimento humano.

A merenda escolar é uma das bases do processo de aprendizagem. Nela
estão contidos todos os auxílios nutricionais que possibilitarão melhorar o
rendimento dos alunos em sala de aula.



Clima Escolar  

● Consiste no conjunto de percepções e expectativas compartilhadas pelos integrantes
da comunidade escolar, decorrente das experiências vividas nesse contexto com
relação aos seguintes fatores inter-relacionados: normas, objetivos, valores, relações
humanas, organização e estruturas física, pedagógica e administrativa que estão
presentes na instituição educativa.

● O clima corresponde às percepções dos docentes, discentes, equipe gestora,
funcionários e famílias, a partir de um contexto real comum, portanto, constitui-se por
avaliações subjetivas. Refere-se à atmosfera psicossocial de uma escola, sendo que
cada uma possui o seu clima próprio.

● Ele influencia na dinâmica escolar e, por sua vez, é influenciado por ela, deste modo,
interfere na qualidade de vida e do processo de ensino e aprendizagem.

http://www.consed.org.br/media/download/59de59d119bf9.pdf



Os tipos de relação que prejudicam a convivência na 
escola.

Quanto mais estudamos sobre a
convivência ética mais nos
deparamos com desafios para
torná-la uma realidade!

A equipe escolar deve sempre
estar atenta para inspirar nos
alunos condutas éticas e
respeitosas.



Tipos de relação presentes na vida dos alunos que podem disparar
episódios de conflitos e, assim, comprometer o ambiente respeitoso e
construtivo nas escolas.

RELAÇÕES DEPRECIATIVAS
Dizem respeito à maneira como
os alunos tratam e são tratados
pelas pessoas com quem
convivem.

RELAÇÕES INCONSISTENTES
Demonstram a incoerência entre
discurso e prática, ou seja, a
divergência de postura dos
diferentes agentes da escola.

RELAÇÕES COERCITIVAS
São aquelas pautadas pela imposições.



O melhor 
tempero é o 

AMOR.



“Dai-me Senhor, a 

perseverança das ondas 

do mar, que fazem de 

cada recuo, um ponto de 

partida para um novo 

avançar. ”

Cecília Meirelles



RELACIONE-SE!

“Educar é impregnar de sentido cada
momento da vida, cada ato cotidiano.”
Paulo Freire

Considerando que o momento da refeição escolar é um ato
cotidiano no qual os(as) manipuladores(as) e os alunos estão em
comunhão, partilhando informações e sentimentos, este
momento se configura um momento educativo, a alimentação
escolar ganha, então, dimensão educativa.



Tem que ter harmonia: Possibilidades de integração 

O trabalho de equipe, verdadeiramente
integrado onde todos possuam voz e
vez, apresenta grandes possibilidades
para a educação escolar. Por meio de
processos cooperativos os profissionais
da escola podem desenvolver suas
potencialidades no intuito de minimizar
as dificuldades do trabalho da
instituição educativa.



Quando tem tempo: a
pressão do tempo sobre
suas atividades

“Acho importante educar, mas
muitas vezes não tenho tempo
para conversar com os alunos”
Ressentiu-se Maria.



USE O AMOR PARA REALIZAR O 
SEU TRABALHO



QUEM SOU ?







ROTINA
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