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 Mas, acredito que temos uma certeza, a de que temos muito 
trabalho pela frente, tanto em 2020, mas principalmente para 2021. 
Sabemos que 2021 exigirá ainda mais de cada um dos  Gestores. 
 Acredito que esse seja um ano onde será necessário fazer 
uma Gestão muito voltada para os seguintes pontos; Controle 
Financeiro, Redução de Custos, Otimização de Recursos e um 
excelente planejamento tributário com vistas a redução do montante 
pago em tributos para dar maior fôlego às escolas. E todos esses 
pontos estão inseridos dentro de algo maior, a Gestão Contábil.

Vamos falar inicialmente sobre Controle Financeiro.
 É crucial para o sucesso da sua Instituição que o Gestor Finan-
ceiro tenha em mente a importância do seu papel para a empresa, tam-
bém identificar se está preparado para isso. Se não estiver, é hora de 
se capacitar, ou mesmo buscar ajuda junto às Consultorias Especia- 
lizadas.

 Deve ser feito constantemente um Relatório Gerencial e de 
Controle, pois é através da análise dessas informações que serão 
identificadas situações que influenciarão diretamente a tomada 
de decisões, tanto para, redução de custos, novos investimentos e 
otimização dos recursos.
 Veja só, já vimos que reduzir custos e otimizar recursos, dois 
itens de grande importância para sua Instituição dependem direta-
mente de um controle financeiro eficiente.

 Para que você tenha uma ideia mínima, vamos salientar dois 
tipos de relatórios fundamentais para esse controle.

DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) 
e Fluxo de caixa.

Fluxo de caixa
 Demonstra a situação do caixa da organização, revelando se 
houve sobra ou falta de dinheiro ao fim do período. Ele se comple-
menta à DRE para a tomada de decisões e, através dele, observa-se a 
necessidade de obtenção de empréstimos, em caso de falta de recur-
sos ou, em caso positivo do fluxo de caixa, a possibilidade de investi-
mentos na empresa.

 O ideal é que o Gestor Financeiro da Instituição converse 
com a sua Assessoria Contábil para ter o apoio necessário.
Entenda como o controle financeiro irá beneficiar a Gestão 
da sua Instituição:
 O controle financeiro irá apresentar um panorama detalha-
do sobre a sua Instituição. Você terá total controle sobre os custos 
operacionais, salários e benefícios de funcionários, produtos e ou 
serviços que dão lucro ou prejuízo, possibilita fazer o Planejamento 
Orçamentário e controlar as contas a pagar e receber.

Com essas informações em mãos, será possível fazer:

 1. Tornar a Gestão equilibrada e tranquila, uma vez que você 
tem ciência da real situação financeira da sua Instituição.

 7. E  por  f im,  algo   que   pode  além   de   trazer  resultados  fi-
nanceiros e integrar ainda mais sua equipe, o Orçamento Colaborativo.  
Cada área da sua Instituição elabora seu orçamento, justificando 
valores e recursos necessários para o seu bom desempenho. Com 
isso você entende a necessidade de cada área e os colaboradores 
passam a entender aimportância do seu papel para os resultados da 
Instituição.

 2. Fazer investimentos e identificar gastos desnecessários 
e com isso otimizar seus recursos.

 3. É possível estabelecer metas e objetivos de curto,  
médio e longo prazo através da definição de orçamentos 
por períodos.

 4. Fazer o acompanhamento dos resultados da Instituição. 
Você passa a controlar, medir e corrigir rotas nos investimentos feitos 
pela Instituição e verificar se o desempenho está em consonância 
com o planejado.

 5. Contratar ou reduzir a mão de obra. É possível visualizar 
o impacto financeiro com a contratação ou demissão de força de tra-
balho levando em conta todos os custos com INSS, FGTS e até trein-
amento e aprimoramento.

 6. Preço de Venda. Com todas as informações financeira 
à mão, você pode facilmente identificar o custo de produção dos 
serviços e com isso identificar a margem de lucro. Isso faz com que 
você trabalhe com perspectivas de lucratividade.

DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)
 É ele que irá demonstrar para o Gestor da Instituição 
os resultados, tanto positivos quanto negativos, ou seja, se a In-
stituição possui lucro ou prejuízo em um determinado período.  
Com esse demonstrativo, além de conhecer o seu resultado, a em-
presa também consegue analisar a interferência de cada gasto e 
receita, observando, assim, onde é necessário aumentar as recei- 
tas ou reduzir os gastos.

Editorial
GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
NA LINHA DE FRENTE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINo

 Fatos estarrecedores como a chegada do covid-19 estão 
influenciando diretamente a vida de cada um de nós e de nossas Ins- 
tituições de Ensino. Mas tudo isso, nos dá a possibilidade de desen-
volver novas soluções e acreditar cada vez mais em nosso potencial. 
 O país em dificuldades de saúde e na economia, dificul-
dades essas que praticamente paralisaram as atividades empresa- 
riais, o que está obrigando grande parte das Instituições de 
Ensino a buscar na Gestão uma saída para continuar man-
tendo suas atividades e também fazendo o importante papel 
de ajudar o país a crescer e vislumbrar um futuro através da 
educação.
 As dificuldades são gigantescas, pois além do medo que aco- 
mete cada um de nós no que diz respeito a saúde, temos ainda que 
pesnar na questão financiera das escolas, além disso temos a im-
pressão que estamos em um trem desgovernado no que diz respeito 
a política.
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Qual o conceito de liderança no ambiente escolar?

 Liderar vai muito de ordenar. Aliás, esse é um pensamento an-
tigo e errôneo. Liderar significa, na verdade: “dirigir, direcionar”.

 No ambiente escolar, um líder precisa pensar de forma ampla 
e multifocada. Além disso, é preciso ter em mente que vários líderes 
podem coexistir em um mesmo ambiente e que é preciso que cada um 
deles tenha muito claro, o local onde de fato lideram e quais são suas 
atribuições.

 Sendo assim, entender de fato o que significa liderar, quais os 
tipos de liderança existentes, bem como, quais os principais desafios 
que um líder enfrenta em seu dia a dia, é imprescindível para a sua ex-
ecução na gestão escolar.

 Quer saber mais sobre o assunto? É exatamente sobre isso 
que nós falaremos neste post!

Quais são os principais tipos de liderança em gestão escolar?

 Por exemplo, professores podem ser líderes em suas salas de 
aula, mas não lideram a equipe gestora da escola em que atuam. Em 
contrapartida, o diretor dessa mesma escola, além de liderar a equipe 
gestora, também pode exercer um papel de liderança perante os alunos 
daquelas salas de aula.

 Independentemente da situação, a liderança no ambiente es-
colar deve ter como foco a formação de equipes (administrativa, de pro-
fessores, de alunos etc.) concentradas em melhorias constantes para a 
melhor execução possível de suas atribuições e melhores resultados em 
todas as esferas da escola.

Quais são os principais tipos de liderança em gestão escolar?

 De nada adianta querer muito fazer algo, sem saber como esse 
algo funciona na prática. Sendo assim, para ser um bom líder é preciso 
conhecer os tipos de liderança existentes, bem como o melhor momen-
to para exercer cada um deles.

Liderança Liberal

 Enquanto a liderança democrática permite que as decisões se-
jam tomadas em equipe, desde que o líder esteja de acordo e tenha um 
papel decisivo nas deliberações. A liderança liberal propõe que as equi-
pes tenham total liberdade e decidam por si só, quais serão as melhores 
estratégias a serem implementadas.

Liderança Situacional

 Completamente adaptável, a liderança situacional é exercida 
de acordo com a situação apresentada em cada momento, bem como 
o nível de maturidade de cada colaborador. Afinal, nem todos os prob-
lemas terão a mesma solução e nem todas as pessoas, responderão da 
mesma forma a estímulos iguais.

Quais são os principais desafios do cargo e como superá-los?

 A liderança pressupõe a aceitação por parte dos liderados 
acerca das decisões tomadas pelo líder. Só que nem sempre isso acon-
tece e é aí que os principais desafios começam a aparecer e se não 
forem resolvidos a tempo, podem causar problemas ainda maiores.

foco maior em tarefas que em pessoas;
falta de transparência e quebra nas relações de confiança;
dificuldade no alinhamento das equipes;
baixo engajamento e motivação, entre outros.

 Para dissolver esses obstáculos, ter uma equipe bem alinhada 
aos processos da escola, onde cada um entende de forma clara qual o 
seu papel na instituição, bem como as rotinas diárias que funcionam 
no ambiente em que atuam, pode fazer a diferença nos resultados das 

 Uma forma de garantir esse alinhamento, é contar com um 
serviço de consultoria educacional para auxiliar, possíveis mudanças 
estruturais, treinamentos de colaboradores e líderes, além de diversas 
outras melhorias possíveis nos resultados da escola como um todo.

 Para escolher uma boa consultoria, avalie sua expertise, a 
opinião dos clientes, o investimento necessário, e claro, a proposta que 
essa empresa ou profissional oferece para cada caso, incluindo o desen-
volvimento da liderança em gestão escolar que foi o assunto deste post.

 Dessa forma, um bom líder é aquele que não simplesmente 
manda e espera que o obedeçam. Mas sim, alguém que trabalha em 
prol de toda a equipe, direcionando suas ações, enquanto realiza as suas 
próprias funções.

 Importante ressaltar, que quando falamos em liderança em 
gestão escolar, falamos de todos aqueles que de alguma forma exercem 
esse papel no ambiente escolar, incluindo os professores. Da mesma 
forma, quando falamos em colaboradores, podemos estender essa clas-
sificação de “liderados” também para os alunos em sala de aula.

 Embora essa seja uma excelente opção para equipes alta-
mente qualificadas, nas quais os colaboradores sejam automotivados e 
empáticos uns com os outros, esse modelo pode não funcionar tão bem 
nos casos onde haja falta de motivação, procrastinação constante ou até 
mesmo desentendimentos, necessitando, portanto, de um mediador.

 Sendo assim, a personalização da liderança, pode ser uma ex-
celente ideia, seja na condução de colaboradores, seja na melhor manei-
ra de abordar um problema. Um bom líder nesses casos, precisa desen-
volver estrategicamente várias formas de liderança, além de se manter 
sempre atualizado para exercer essas funções.

Veja alguns dos principais desafios que um líder pode encontrar:

 Garantir os melhores resultados em uma instituição de en-
sino pode ser um desafio. Afinal, lidamos com pessoas que pensam 
e agem de formas distintas e, com isso, direcionamos tempo valioso 
para a resolução de conflitos ou outras questões que poderiam nem 
existir com uma boa liderança em gestão escolar no comando.
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Por Antônio Donizete
Com mais de 30 anos de atuação em editoras de livros didáticos, 
vem atuando como pesquisador e acompanhando toda evolução 
da educação no Brasil desde o início dos anos 90. Atualmente 
trabalha na Consultoria Travessa Educacional em projetos de re-
estruturação de escolas para alta performance. 

Colunista convidado

Formado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas – Fulda, Ale-
manha; Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – Rio de 
Janeiro, RJ; Especialista em Inteligência de Mercado pelo IBRAMERC – São Paulo, 
SP, Gestor de Sistema da Qualidade – ABNT – São Paulo

Liderança Autocrática

 Altamente focada no “chefe”, a liderança autocrática centraliza 
o líder em uma situação de poder absoluto. Nesse modelo, todas as de-
cisões são tomadas pelo líder que, geralmente, exerce sua posição com 
“rédeas curtas”.

 Pode até ser um modelo eficaz para cargos de alto escalão, 
como o presidente de uma empresa. No entanto, esse tipo de liderança 
é um dos maiores responsáveis pela perda de excelentes profissionais 
devido a forte pressão e hostilidade que pode influenciar o ambiente de 
trabalho.



REVISTA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | UMA PUBLICAÇÃO DA B.W. CONTABILIDADE

03

 Em tempos de crise econômica, a regra é cortar gastos.
O elevado nível de desemprego ameaça a qualidade de vida e 
a educação dos fi lhos, sendo um desafi o para os pais e para as 
entidades de ensino.

Seguro educacional: proteção necessária
em tempos de crise

Por Naveen Manikkompel
Sócio-Diretor da Naveen Corretora de Seguros

Pós-graduado pela PUC/SP e Universidade Federal Juiz de Fora 
nas áreas de psicodrama e ciência social e membro de BNI Busi-
ness Network International
E-mail: naveenseguros@gmail.com

Colunista convidado

Empresa parceira da B.W. Contabilidade

www.naveencorretoradeseguros.com.br
Seguro Educacional

 (011) 3641 5115 e 99602.7984

 A educação não é a única responsabilidade da entidade 
de ensino, que deve responder às questões ligadas à Respons-
abilidade Civil. É por isso que esse seguro apresenta a cobertu-
ra de RC até R$ 500 mil para danos decorrentes de acidentes 
envolvendo alunos, professores, funcionários, estagiários e ter-
ceiros, e garante as indenizações decorrentes de quebra de con-
trato, danos a veículos, danos morais. 

 Em caso de desemprego do responsável fi nanceiro, 
trabalhador no regime CLT, o seguro garante a cobertura de 
até 6 mensalidades, além de contribuir com a recolocação no 
mercado de trabalho através de serviços disponibilizados pela 
companhia seguradora. 

 São as mensalidades dos alunos que mantém o funcio-
namento de qualquer entidade de ensino, e o não pagamento 
destas em decorrência de imprevistos ou desemprego podem 
afetar drasticamente o fl uxo de caixa das escolas.

 O seguro nasce de um conceito de mutualidade, sol-
idariedade entre as pessoas e grupos para enfrentarem situ-
ações como essa, de crise, garantido proteção e tranquilidade, 
minimizando prejuízos econômicos que afetam o bem-estar 
das instituições ou das pessoas.

 O seguro educacional oferece uma solução completa at-
ravés de coberturas para cada um desses problemas.  A garantia
básica de morte do responsável fi nanceiro possibilita ao aluno 
continuar seus estudos sem interrupção e alterações bruscas 
na sua formação e assim concluir todos os ciclos de seu ensino 
na mesma entidade, além trazer o conforto para família e para 
escola. 

 Tendo contratado as coberturas adicionais, terá a mes-
ma garantia no caso de invalidez por acidente ou doença do
responsável fi nanceiro. O pagamento de matricula, material 
escolar e formatura também podem ser garantidos, com con-
tratações dessas coberturas.

 Terá cobertura para perda de renda por motivo de ac-
idente ou doença, impossibilitando o trabalho do responsável 
fi nanceiro, do profi ssional liberal e no caso do empresário, tendo 
perda de renda por falência decretada.

 Enfi m, é um seguro que oferece uma ampla proteção 
para os responsáveis fi nanceiros, alunos e para a entidade de 
ensino.
 O custo desse seguro pode variar entre 1% a 2% da 

 O contrato é feito por escola, abrangendo todos os 
alunos devidamente matriculados, podendo incluir professores, 
funcionários e estagiários.   

 Durante a matricula, ofereça mais esse serviço como 
benefício da sua instituição para os pais e alunos.  Neste tempo 
de crise, as escolas que oferecem esse benefício apresentam um 
diferencial determinante para a escolha da escola.

 Esta é uma solução mais inteligente e completa, pois 
no mercado não existem outras alternativas com o mesmo cus-

 O seguro educacional é extremamente importante para 
o aluno, pois há coberturas que garantem despesas médico 
hospitalar e odontológica, e diversas outras assistências como 
transporte para fi sioterapia, reposição de aulas com professores 
particulares, etc.
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Empresa parceira da B.W. Contabilidade

www.semetranet.com.br

Segurança e Medicina
do Trabalho

(11) 3367-1200
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APTAÇÃO DE ALUNOS NA WEBC
Sua escola na primeira página do Google através do SEO

Estar “bem posicionado” nos resultados da busca faz 
toda a diferença.
 Fato é que o Google vai encontrar e cadastrar em sua 
base de dados qualquer site, produto, projeto ou empresa que 
estiver na internet, mas “de que forma” ele traz os resultados 
para quem procura é que muda tudo! Se as pessoas souberem e 
então procurarem o nome de sua escola, fi ca fácil. Mas, e quanto a 
todos os possíveis clientes que não te conhecem, mas que estão 
em busca do que você oferece? 

 Se ao ler o título desse artigo você fi -
cou interessado, é sinal de que já sabe que 
o Google é um dos mais importantes canais 
de divulgação do mundo online. E sabe tam-
bém que sua empresa precisa estar “bem 
posicionada” nele para usufruir de todo 
poder desse grande canal.

E é exatamente esse o ponto.

 É aqui que entram as duas maneiras de aparecer bem 
nos resultados do Google. Através do “Google Adwords”, seu 
sistema de anúncios pagos ou através da melhoria nos resultados 
das “buscas orgânicas”.

 Anunciar no Google está subentendido. Você paga por 
cliques e pronto. Quando deixa de pagar, não aparece mais. Mas 
para aparecer bem posicionado nas buscas orgânicas, que são os 
resultados naturais sem anúncios, você precisa conhecer e uti-
lizar bem das técnicas de “SEO”.

 SEO é uma sigla que vem do inglês “Search Engine Opti-
mization”. Quer dizer “otimização de sites para buscas”. Podemos 
defi nir isso rapidamente como uma forma de aumentar os aces-
sos do seu site através de um conjunto de técnicas e estratégias 
que permitem que um site melhore seu posicionamento nos re-
sultados orgânicos dos mecanismos de busca, como Google e 
outros.

 Ou seja, sem fi car dependente dos anúncios pagos, o 
site de sua empresa pode ganhar posições nos resultados de 
pesquisa, sair das terríveis segundas ou terceiras páginas (que 
pouco são acessadas) e ganhar espaço na primeira página dos 
resultados.

Para isso você precisa de uma empresa especializada que poderá 
lhe dar uma assessoria completa, desde o que precisa ser feito nos 
códigos no seu site até mudanças de estratégia de marketing e no 
conteúdo publicado nele.

O Google se consagrou como o maior e melhor buscador e junto 
com seu avanço veio a organização de suas regras de indexação. 
Grande parte das empresas mais atualizadas já está tirando bom 
proveito dessas técnicas. Você também pode entrar para esse gru-
po. Procure uma produtora especialista nessas técnicas e comece 
já a aumentar seus acessos e resultados!

Escola com qualidade e moderna

Por Reinaldo Santos
Sócio Diretor da Praxys Tecnologia, empresa especializada 
em desenvolvimento de Sites e Sistemas Web.

Colunista convidado

E-mail: reinaldo@praxys.com.br

MAS O QUE É SEO? DICAS IMPORTANTES PARA SUA ESCOLA

ACESSE O SITE DA B.W. CONTABILIDADE E VEJA 
TODOS OS INFORMATIVOS E COMUNCADOS 
ENVIADOS AOS CLIENTES EMERCADO

bwcontabilidade.com.br/site/
exclusivo-cliente-b-w/
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O desafio da introdução alimentar para crianças nas escolas 

 A introdução alimentar saudável para bebês e crianças até 
os 5 anos de idade é uma das fases mais desafi adoras da vida familiar 
e consequentemente para as escolas infantis, que precisam, além de 
oferecer a alimentação adequada, corresponder às expectativas dos 
pais ou responsáveis. Este novo momento de adaptação ao ambiente 
escolar com refeições muitas vezes diferentes das recebidas nos lares, 
dá início uma nova rotina alimentar. Cabe as escolas, com o apoio da 
assessoria nutricional, oferecer alternativas às famílias com cardápios 
diferenciados e apropriados para cada faixa etária. Por este motivo, 
essa etapa é considerada tão importante por especialistas, pois aju-
dará a moldar o comportamento alimentar do futuro das crianças. Essa 
fase, muitas vezes gera preocupação aos pais que, apoiados nas infor-
mações atuais que todos possuem acesso, procuram escolas infantis 
que ofereçam alimentação saudável. 

>>>> (continua)

 Para dar início à introdução alimentar, é importante 
também que os responsáveis confi rmem com os pediatras se o 
bebê está pronto para começar essa nova etapa.
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 Para atender essa demanda, berçários e escolas de educação 
infantil precisam ter cardápios adequados com a responsabilidade 
técnica de um profi ssional nutricionista, que atenda a todos os grupos 
alimentares apropriados ao desenvolvimento infantil. A informação rel-
acionada a rotina alimentar e os cardápios que serão oferecidos pelas 
instituições, atualmente são de suma importância e precisam fi car ex-
plícitos, pois podem contribuir para a defi nição da escolha do local de 
ensino em que os responsáveis matricularão suas crianças. 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) defende a exclusiv-
idade do leite materno até o sexto mês de vida. No entanto, algumas 
mães possuem difi culdades para atender a essa orientação, tanto de 
ordem prática quanto física. Sendo assim, nessa primeira etapa de 
vida, a complementação alimentar tecnicamente ajustada é vital para 
a saúde e desenvolvimento dos bebês. Para esse grupo, a escola deve 
contribuir ao atender a rotina indicada pelos pediatras das famílias. 

 Para dar início à introdução alimentar, é importante também 
que os responsáveis confi rmem com os pediatras se o bebê está pronto 
para começar essa nova etapa.

 A partir do sexto mês de vida, o projeto nutricional partic-
ularmente dos berçários, começa com a estimulação de atividades 
sensoriais, olfativas e degustativas com diferentes cores, texturas, 
aromas e sabores dos alimentos. Essas atividades devem ser conduz-
idas pelos professores, após orientação nutricional, como parte do 
processo pedagógico. 

 É dos seis meses aos três anos que a criança constrói suas 
preferências alimentares. É importante que todos os grupos alimen-
tares, ou seja, frutas, legumes, tubérculos, leguminosas, cereais, veg-
etais e proteínas sejam oferecidos. Dessa forma, as novas gerações 
crescerão habituadas com uma alimentação equilibrada e saudável. 
É normal, por exemplo, oferecer um alimento e o bebê recusar. Mui-
tas vezes, neste momento, ele está apenas imitando o movimento 
de sucção da amamentação e não necessariamente rejeitando o sa-
bor do alimento. Sendo assim, é importante que se ofereça diversas 
vezes, de modo lúdico e carinhoso, o mesmo alimento em diferentes 
apresentações, mantendo uma rotina de horários.

A segurança que os responsáveis necessitam para deixarem seus 
bebês e crianças nas escolas requer também essa devida organi-
zação e técnica relativa à introdução alimentar.

    ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Especialistas (psicopedagogos, nutricionistas e pediatras) salientam 
que se uma criança não for exposta durante a infância a uma rotina 
alimentar com excesso de sal e açúcar, a tendência é que ela não 
consuma descomedidamente tais ingredientes no futuro. Inclusive, 
durante os primeiros anos de vida, boa parte dos nutricionistas e pe-
diatras defendem a substituição do sal por temperos naturais, como 
cebolinha, salsinha e hortelã. No entanto, explicam que um dos pon-
tos fundamentais da introdução e educação alimentar é o exemplo. 
Os pais e a família desempenham um dos mais importantes papeis, 
já que ensinam por meio dos próprios hábitos. 
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Especialistas (psicopedagogos, nutricionistas e pediatras) salientam que 
se uma criança não for exposta durante a infância a uma rotina alimen-
tar com excesso de sal e açúcar, a tendência é que ela não consuma de-
scomedidamente tais ingredientes no futuro. Inclusive, durante os pri-
meiros anos de vida, boa parte dos nutricionistas e pediatras defendem 
a substituição do sal por temperos naturais, como cebolinha, salsinha 
e hortelã. No entanto, explicam que um dos pontos fundamentais da 
introdução e educação alimentar é o exemplo. Os pais e a família de-
sempenham um dos mais importantes papeis, já que ensinam por meio 
dos próprios hábitos. 

Essa informação é de extrema importância para os professores, coor-
denadores e diretores, para que possam conversar com os pais. Até 
mesmo o nutricionista, por exemplo, em uma reunião de pais, deve ex-
plicar a importância da rotina dos lares como indutora da base alimen-
tar das crianças. A escola contribuirá na formação alimentar, porém, o 
protagonista sempre será o lar de cada criança. Os responsáveis muitas 
vezes se confundem ao colocar total responsabilidade na escola para a 
introdução alimentar e esquecem de fazer o que é necessário em suas 
casas e na convivência familiar. É difícil convencer uma criança que as 
verduras são saudáveis se os responsáveis não derem o exemplo.

 Uma criança também não assimilará, por exemplo, que 
é preferível beber água ou em alguns momentos sucos de frutas 
saudáveis, caso a família consuma refrigerantes ou bebidas açucaradas 
rotineiramente. O exemplo é a melhor forma de levar conhecimento às 
crianças. Se os pais almejam uma boa alimentação para os fi lhos, tam-
bém é necessário que eles se alimentem bem frequentemente.  
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LACTÁRIOS 

O QUE AS ESCOLAS INFANTIS DEVEM OFERECER 
QUANTO A SEGURANÇA ALIMENTAR? 

O PAPEL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA 
FORMAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES  

 A escola pode disponibilizar este tipo de informação e  
outros assuntos relacionados ao tema através das mídias sociais, 
materiais impressos ou em reunião de pais.de horários.

 A partir do desenvolvimento de políticas públicas voltadas 
ao cuidado e desenvolvimento da saúde, foi possível se iniciar um am-
plo debate sobre como as escolas e suas equipes pedagógicas pode-
riam realizar efetivamente as diretrizes relacionadas à alimentação 
saudável.

 A cerca de 60 anos, foi criado o PNAE (Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição), tendo como objetivo atender as necessi-
dades nutricionais do aluno no período escolar, voltado para escolas 
públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias, para promover 
hábitos alimentares saudáveis. O mesmo está definido no artigo 208 
da constituição federal. 

 Atualmente a alimentação escolar está disciplinada pela Lei 
nº 11.947/2009 que, embora regulamente a política alimentar nas es-
colas públicas, contribuiu para o desenvolvimento da consciência so-
bre o tema. 

 A partir dessas diretrizes, o assunto “alimentação escolar” 
passou a ser levado com seriedade pelas escolas privadas e, em con-
junto com as informações disseminadas diariamente sobre alimen-
tação saudável, se tornou assunto constantemente discutido por 
educadores.

 Hoje em dia, diferente de alguns anos atrás que a alimen-
tação não era item levado a sério, a realidade das escolas particulares 
em relação ao tema é completamente diferente. Quando questiona-
dos, gestores pedagógicos colocam a nutrição como pauta impor-
tante dos estabelecimentos de ensino. Um exemplo é a colocação de 
Bruna Gusmão Matheus, diretora pedagógica da Escola Higienópolis: 
“A parceria da escola com a família passa por todos os âmbitos, in-
clusive da alimentação, que é um dos pilares do projeto educacional 
atual. A escola se vê responsável por oferecer um cardápio saudável 
e atrativo para as crianças, realizado por uma empresa de nutrição 
especializada, sendo que a responsabilidade está conectada com a 
aprendizagem das crianças apreciarem todos os tipos de alimentos. 
Tentamos fazer preparações de várias maneiras diferentes, para que 
gostem e cresçam com hábitos saudáveis”. Esta rotina se dá através 
de reuniões periódicas com os pais, treinamentos dos funcionários 
responsáveis pela produção dos alimentos e acompanhamento técni-
co dos procedimentos por um profissional nutricionista.

 Outro depoimento que demonstra que a alimentação real-
mente passou a ser levada a sério é da diretora Fernanda King, do 
Berçário Mon Petit: “Independente do método a ser escolhido pela 
família, a introdução alimentar deve ser feita de forma respeitosa, 
como qualquer outro processo na vida do bebê. Observar aspec-
tos importantes junto ao pediatra, que sinalizam que a criança está 
“pronta” para receber a nova forma de alimentação é fundamental, 
como por exemplo o controle do tronco. Definindo a estratégia jun-
to ao médico da família, é importante ter muita paciência, pois nem 
todos os bebês aceitam bem as primeiras colheradas. Alterações nas 
fezes também podem acontecer. Na escola, é fundamental dialogar 
com os profissionais, para que tudo seja feito dentro de uma mes-
ma rotina, tanto em casa, quanto no berçário. Quanto mais parecidos 
forem os horários, quantidades e texturas, maior a probabilidade de 
tudo correr bem”. 

 Lívia Arriaga, mãe de um bebê de 1 ano, afirma: “Fui extrema-
mente criteriosa ao procurar a primeira escolinha para meu filho, e a 
alimentação oferecida pelo local foi um dos principais pontos que levei em 
consideração. Queria comida natural (sem açúcares, conservantes etc.), 
respeito em relação a forma dos bebês comerem (no caso do meu filho 
com a mão), paciência com a sujeira e nada de forçar ou fazer chantagens 
emocionais no ato de comer. Prezo ao meu filho que sua refeição seja 
prazerosa, gostosa e divertida, e não aceitaria menos que isso em sua 
escolinha”. Luiza Maradei, mãe de uma criança de dois anos aponta: 
“Faço questão de que a alimentação do meu filho seja realizada com al-
imentos frescos e coloridos. Jamais deixaria ele numa escola que oferece 
produtos industrializados e com adição de açúcares. Prefiro que ele con-
suma o açúcar das próprias frutas”. 

 Como já foi explicitado, para escolas que produzem re-
feições, é imprescindível a presença da assessoria nutricional e da 
responsabilidade técnica do mesmo. Existem fiscalizações periódi-
cas que averiguam a adaptação da escola à legislação vigente. Cabe 
ao nutricionista  desenvolver cardápios diversos para cada nível de 
ensino, implantar, averiguar e se responsabilizar pelo controle de 
qualidade das preparações das refeições, armazenamento adequado 
dos alimentos, assegurar que as técnicas exigidas estejam adequa-
das com a legislação, assegurar que as devidas planilhas de controle 
de qualidade estejam implantadas e preenchidas adequadamente 
de acordo com as normas vigentes, dar todo suporte para a docu-
mentação administrativa necessária perante órgãos fiscalizadores,  
fazer avaliações nutricionais (aferição de peso e altura das crianças 
a cada seis meses com os respectivos resultados apontados nas 
curvas de crescimento padronizadas pela Organização Mundial da 
Saúde- OMS), entre outras atribuições. Todo este trabalho deve ser 
desenvolvido de modo a se inserir na estratégia pedagógica de cada 
instituição, reforçando a singularidade e o caráter das mesmas. 
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responsabilidade técnica do mesmo. Existem fiscalizações periódi-
cas que averiguam a adaptação da escola à legislação vigente. Cabe 
ao nutricionista  desenvolver cardápios diversos para cada nível de 
ensino, implantar, averiguar e se responsabilizar pelo controle de 
qualidade das preparações das refeições, armazenamento adequado 
dos alimentos, assegurar que as técnicas exigidas estejam adequa-
das com a legislação, assegurar que as devidas planilhas de controle 
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COMO COMEÇAR

 Os berçários devem possuir lactários, que precisam ser 
espaços específicos e separados das demais atividades. Os mes-
mos possuem definições técnicas quanto a sua constituição e ma-
nutenção. Também devem ser fiscalizados pelo nutricionista e ad-
equadamente equipados. Dentre esses, é necessário que existam 
equipamentos refrigerados para armazenamento de leite materno e 
armários para guardar leites em pó e demais fórmulas lácteas, indica-
dos pelos pediatras. Essa é uma questão muito importante, pois en-
volve a individualização e identificação do leite específico destinado 
a cada criança, tendo que haver organização para que não aconteça 
enganos. 

 Também é importante conhecer alguns depoimentos dos 
maiores interessados: os responsáveis pelos bebês e crianças. 
Um exemplo é o de Mariana Vilela, mãe de duas crianças, uma de 
2 e outra de 4 anos: “Acredito ser fundamental que a escola ofereça 

alimentos naturais e nenhuma opção de ultra processados, como su-
cos de caixinha, achocolatados, bolos prontos, entre outros. Acho que 
a diversidade de alimentos também é muito importante, principalmente 
na primeira infância. Se for possível, além do básico, criar formas di- 
ferentes de oferecer vegetais e frutas, melhor ainda”.

>>>> (continua)
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Por Beatriz Tabith
Nutricionista fundadora e responsável pela Nutriescolar- 
Empresa especializada em assessoria nutricional para 
berçários e educação infantil.

E-mail: contato@nutriescolar.com.br

Colunista convidado
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 Como dito anteriormente, a introdução alimentar deve ser 
iniciada a partir dos seis meses de vida, tanto para bebês que mamam 
no peito, quanto para os que usam fórmulas infantis. 

 Além disso, o bebê já é capaz de demonstrar interesse pela 
comida, de mastigar e coordenar bem os movimentos de olhos, mãos 
e boca. Esse amadurecimento, além da produção de enzimas diges-
tivas em quantidades adequadas, facilita a ingestão de alimentos 
semissólidos e nos indica que o bebê está pronto para a introdução 
alimentar complementar.

INTRODUÇÃO ALIMENTAR

 Este processo deve ser realizado em espaço específi co, com 
uma sala contendo cadeirões apropriados para bebês se alimentar-
em, com mobiliário adequado sendo preferencialmente de material 
liso e impermeável em cores claras. Deve ter as paredes e piso que 
permitam fácil higienização, que deverá se dar com produtos correta-
mente especifi cados, adquiridos em empresas inscritas na Vigilância 
Sanitária. 

 A higienização dos utensílios utilizados como pratos, copos 
infantis e talheres também deve ser realizada com produtos adequa-
dos e seguros, como detergentes neutros, soluções cloradas e não se 
deve utilizar panos de prato para secagens. 

 Caso os utensílios sejam de plástico, é importante que sejam 
isentos de BPA (bisfenol A), pois podem causar danos à saúde.

 Estes cuidados se atribuem também para a educação infan-
til, que por sua vez necessitará de mobiliário diferenciado, como me-
sinhas e cadeiras adequadas a idade dos alunos e equipamento de 
distribuição dos alimentos.

A PRODUÇÃO

 A produção (cozinha) deve realizar o controle de qualidade 
para garantir a segurança alimentar, com todos os itens descritos na 
legislação implantados no local, como as diversas planilhas de tem-
peratura, etiquetas de validade, armazenamento correto dos alimen-
tos, coleta de amostras das refeições, procedimentos operacionais 
padronizados, entre outros itens que fi cam sob a responsabilidade 
técnica da nutrição.

 A estrutura da cozinha deve obedecer a algumas re-
gras, independentemente de ser industrial ou não. Por exemplo, é 
necessário que exista uma pia exclusiva para a lavagem das mãos dos 
manipuladores de alimentos, bem como a superfície utilizada para 
a higienização dos alimentos não pode ser usada para a produção 
das refeições. Além disso, devem conter equipamentos que supram 
a necessidade do local, em bom estado de conservação. Os pisos e 
paredes devem ser de cores claras e impermeáveis, a iluminação pro-
tegida e as prateleiras não podem ser de madeira ou plástico, o ma-
terial ideal é o inox. A temperatura da geladeira não deve ultrapassar 
5°C e o freezer deve alcançar, preferencialmente no mínimo -12°C. 

 A higienização de hortifruti deve ser realizada com produto 
específi co e os alimentos precisam ser cuidadosamente armazena-
dos, com regras para que não ocorram possíveis contaminações. 

 As refeições devem ser oferecidas no mesmo horário para 
cada turma de alunos todos os dias. As temperaturas das preparações 
devem ser aferidas e mantidas sob controle com registro, seguindo as 
normas vigentes.  

 As particularidades alimentares dos alunos com alguma 
condição específi ca de saúde (ex: intolerância a lactose) deve estar 
organizada e de fácil acesso visual para os cozinheiros oferecerem as 
refeições adequadas. 

 Os cozinheiros devem estar aptos para assumirem a pro-
dução da escola, seguindo a rotina de controle de qualidade e os 
cardápios elaborados pela nutrição em parceria com a escola. 
 Os utensílios também devem ser preferencialmente de inox.

ETAPAS DA INTRODUÇAO ALIMENTAR 

 Segundo a última versão do Manual de Orientação do Depar-
tamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a alimen-
tação complementar deve ser iniciada quando o bebê atinge desen-
volvimento de maior maturidade fi siológica e neurológica, conseguindo 
permanecer sentado, sustentando seu pescoço e tronco com fi rmeza e 
sem esforço, além de ter atenuado refl exo de extrusão (aquele refl exo 
de empurrar para fora com a língua tudo o que é levado à sua boca). 

 Bebês que, ao completarem os seis meses, possuem 
atraso no desenvolvimento por qualquer motivo, precisam ser 
avaliados pelo pediatra e nutricionista infantil quanto a possi-
bilidade de postergar essa introdução. Esse é um cuidado que 
as escolas podem adotar para contribuir com os pais, ao obser-
varem características que podem demonstrar alguma questão 
importante.

COMO COMEÇAR

 Bebê com seis meses completos: Oferecer uma fruta 
amassadinha por dia, toda manhã, no mesmo horário. 

 Bebê com seis meses e uma semana: Manter a frutinha 
da manhã e iniciar o almoço. Para uma refeição equilibrada, o pratin-
ho do bebê deve ser montado com um item de cada grupo a seguir: 

Grupo 1: Carne bovina, suína, frango, rã, coelho, fi lé de peixe (sem 
espinhas), ovo de galinha ou ovo de codorna; 
Grupo 2: Alface, almeirão, agrião, espinafre, couve, brócolis, escaro-
la, repolho, rúcula, mostarda, acelga, chicória, couve-fl or, alho-poró, 
rabanete, aspargos, alcachofra e aipo (refogados ou cozidos; aos 10 
meses podem ser servidos crus);
Grupo 3: Abobrinha, berinjela, nabo, chuchu, quiabo, vagem, pepino, 
pimentão e tomate;
Grupo 4: Batatas, cará, abóbora, aipim, inhame, beterraba e cenoura;
Grupo 5: Arroz branco ou integral, aveia, massas, quinoa e soja;
Grupo 6: Feijão de todos os tipos, lentilha, fava, grão-de-bico e er-
vilhas.

 Observação: Os legumes devem ser cozidos preferencial-
mente no vapor e posteriormente amassados. 

 Bebê com sete meses copletos: Manter a oferta da fruta 
da manhã, o almoço e acrescente uma fruta no período da tarde. Se 
oferecer uma fruta mais constipante em um período, coloque outra 
que tenha efeito mais laxativo no próximo. 

 Bebê com sete meses e uma semana: Introduza o jantar, 
seguindo os mesmos grupos alimentares do almoço. 

 Bebê com oito meses: Todas as refeições devem ser ofere-
cidas (fruta da manhã, almoço, fruta da tarde e jantar). Para bebês 
que ainda estão em aleitamento materno, por exemplo, pode-se ad-
otar o seguinte modelo: aleitamento materno ao acordar/ fruta da 
manhã/ almoço/ aleitamento materno/ fruta da tarde/ jantar/ aleita-
mento materno. Para isso, as escolas devem organizar os horários e 
seguir com a introdução alimentar.
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 Após os doze primeiros meses pode-se iniciar a intro-
dução de um pouquinho de sal na alimentação dos bebês, porém, é 
preferível que se utilize temperos naturais. 
 Após os 2 anos é permitido oferecer um pouco de açúcar ou 
mel, entretanto, para “adoçar” preparações como bolos, por exemp-
lo, é preferível optar por alimentos de verdade como tâmara, banana, 
ameixa e uva passa no lugar do refi nado!
 Alimentos “alergênicos” como peixes e ovos devem ser ofere-
cidos já aos seis meses, pois quanto mais tardia for a introdução, 
maiores são as chances de causarem alergias. 


