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Da frescura dos alimentos 
A comissão cantina teve o cuidado de acompanhar o fluxo dos 
alimentos no site do Lycée. Uma grande importância é dada à 
frescura dos  alimentos. É por isso que a chegada das 
mercadorias é feita todos os dias. 

A carne chega 48 horas antes da sua preparação em pedaços 
inteiros congelados. Uma seleção especial de carne de 
qualidade é realizada para os alunos. Os cortes propostos pela 
empresa Ondina são: baby beef, alcatra, filé mignon e coxão 
mole, os quais são definidos por contrato com o Lycée. As 
carnes são armazenadas em câmara de descongelamento. Elas 
são então cortadas para entrar na preparação dos pratos. 

Os legumes e frutas são entregues no mesmo dia do seu 
consumo. Com exceção de legumes como brócolos, ervilhas, 
baby cenouras e batatas fritas que chegam congelados. 

O pão é entregue todos os dias por uma padaria. 

Que bom, produtos frescos!
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Como funciona a 
cantina ? 

Áreas específicas 

Três áreas compõem a cantina: 
recebimento das mercadorias, 
preparação - distribuição e 
refeitório. 

A recepção de mercadorias é 
feita diariamente. Dois circuitos 
diferenciados para a chegada de 
produtos e a produção de 
resíduos . 

No espaço de preparação, 3 
áreas são dedicadas à 
preparação dos alimentos: 
saladas, manejo das carnes e 
pâtisserie. 

O refeitório colorido e luminoso 
acolhe os alunos. 

Rotina dos alunos na cantina 

Os alunos são acolhidos a partir 
das 11h30, 1100 refeições por 
dia e 28 funcionários.  Existem 
duas filas para refeições padrão e 
uma para refeições especiais. 
Dois supervisores verificam que 
os alunos não peguem 
demasiado pão ao ponto de 
impedir o consumo do menu 
proposto. 

O processo é o seguinte: pegar 
um prato, talheres, pão, depois 
entrada com legumes crus 
compostos ou não, prato 
principal, sobremesa, terminar 
com os temperos. 

Bom apetite! 

O   Z O O M 
Cantina
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Desperdício Zero 

O projeto Desperdício Zero está inserido dentro de um contexto 
maior de educação nutricional e sustentabilidade proposto pela 
comissão de cantina/APE em parceria com o Lycee e a Ondina. O 
projeto terá varias fases e esta primeira etapa teve o objetivo de 
identificar o tamanho do desperdício de alimentos atual. 

As mães voluntárias da comissão de cantina acompanharam todo o 
processo de pesagem, da produção até o descarte dos alimentos, da 
cantina principal*. Não entraram na contagem, saladas e frutas, 
levando-se em consideração que a oferta destes itens tem uma 
função pedagógica.  

As ações aconteceram nos dias 13, 14, 16 e 17 de março e no final da 
semana contabilizamos 119 kg de resto-ingesta e 41 kg de sobra 
limpa, totalizando 160 kg de comida preparada que foi para o lixo. 
Esta quantidade representa 15% da produção total desta cantina.

Iniciaremos agora a segunda fase dos trabalhos que será a campanha 
para sensibilização e conscientização dos alunos para o desperdício e 
seu impacto no meio ambiente, ao mesmo tempo que estão sendo 
definidos ajustes e ações junto com a Ondina.

*  Esta cantina que atende crianças do 
CE1 até a Terminale serve 
aproximadamente 700 refeições 
diárias. Ficaram de fora da contagem 
as cantinas da Maternelle e classes de 
CP.
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Ações planejadas pela 
comissão cantina  

Primeira ação :  

Propor uma redução de 10% da 
porção servida para os menores. 
No entanto, se a criança desejar 
mais, ela poderá se servir 
novamente.  

Pedir aos alunos de classificar a 
bandeja após a refeição para 
reduzir o número de talheres 
jogados no lixo.  

Segunda ação:  

Projeto de criação de uma horta 
para plantar e consumir a 
produção. Trabalho educativo a 
ser realizado com os alunos.  

Terceira ação:  

Propor uma educação alimentar 
com a divulgação de filmes 
educativos sobre este assunto 
duas vezes por ano e envolver 
profissionais, cozinheiros, 
nutricionistas para educar as 
crianças. Uma próxima operação  
de pesagem dos resíduos 
alimentares será realizada para 
medir o impacto dessas ações.  

Quarta ação:  

Propor pequenas intervenções e 
ações orientadas na cantina com 
a proposta de substituir alguns 
produtos como margarina, óleo 
de soja,… 

Quinta ação:  

A comissão cantina está 
trabalhando no projeto e irá 
propor datas para os pais que 
desejam poder desfrutar do 
almoço na cantina, mediante o 
pagamento da refeição.  
cantine@apepasteur.org.br 
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