ANIVERSÁRIOS NO NDI
O aniversário pode ser considerado por
algumas famílias como uma data especial.
Nestes casos o NDI propõe-se a comemorar o
aniversário, caso a família queira, como parte da
rotina escolar no horário de lanche do grupo. O
professor se responsabilizará por planejar a
comemoração deste dia tornando este momento
especial para o aniversariante.
Um dos objetivos que vem permeando o
trabalho
pedagógico
desenvolvido
pelos
profissionais do NDI é trabalhar a questão do
excesso de consumo com as crianças, o que nas
últimas décadas está cada vez mais intenso.
Sabe-se
que
constantemente
somos
incentivados, sobretudo por meio da mídia, a ter
como legítimo apenas o objeto que se comprou
(e que está na “moda”). Nas relações entre as
crianças percebe-se o quanto isto tem se
intensificado.
Há a possibilidade de as crianças
construírem lembranças para valorizar o esforço
e o carinho depreendido pelo grupo. A proposta
visa sensibilizar as crianças para outras formas
de presentear e de celebrar, partindo da
participação efetiva e afetiva de cada um.
Orientações específicas:
A equipe de Nutrição tem desenvolvido
trabalho nutricional e educativo em conjunto com
os demais profissionais da instituição. Ao
avaliarmos as comemorações de aniversários
realizados no NDI constatamos a fragilidade de
algumas situações referentes aos alimentos
recebidos para as comemorações internas.
Dentre elas estão:
- Alergias e intolerâncias: algumas vezes
as crianças com alergias e/ou intolerâncias
alimentares acabam não sendo consideradas, e
outras vezes há dúvidas da equipe de nutrição
sobre a adequação do alimento recebido para as
crianças em questão.
- Questões higiênico-sanitárias: situações
de dúvidas sobre adequação higiênico-sanitária
dos ingredientes e forma de preparo do alimento
recebido.
Constrangimento
das
crianças
(familiares e profissionais) decorrente destas
duas situações.
Legislação
regulamentadora
da
Alimentação Escolar (Lei nº 11.947, de 2009): a
responsabilidade técnica por todo alimento
ofertado dentro do NDI, mesmo que venha da
família, cabe ao setor de Nutrição. Por este
mesmo motivo não aceitamos a entrada de
nenhum tipo de alimento para ser ofertado como
lembrança de aniversário, ou qualquer outra data
comemorativa. A permanência de alimentos na
mochila das crianças também não é permitida.

Diante destas questões, discutimos
internamente formas de garantir a comemoração
das crianças, que a desejem, com mais
segurança alimentar e nutricional.
Desta forma, a equipe do NDI optou pela
autonomia de cada professor em organizar a
forma de comemoração do seu grupo. A cozinha
experimental estará à disposição para a
produção de bolos em atividade culinária com as
crianças.
Considerando
fundamental
a
organização prévia desta ocasião com a equipe
de Nutrição, solicitamos às famílias que informem
o professor, sobre o aniversário da criança, com
UMA SEMANA de antecedência. O grupo
também poderá preparar outros alimentos para
simbolizar a comemoração, desde que estejam
de acordo com a proposta nutricional do NDI.
Caso o professor opte por realizar alguma
atividade culinária, a família poderá ser solicitada
a contribuir com alguns ingredientes e/ou velas
(caso queiram utilizar). A orientação sobre os
mesmos será realizada pela Nutrição.
Há a possibilidade de participação da
família ou pessoas significativas para a criança
observando as limitações de espaço e de tempo
junto com o professor.
O lanche comemorativo será no horário
habitual e junto com o lanche do grupo. O NDI
disponibilizará as louças e toalhas de mesa para
a comemoração. Assim, não é necessário trazer
descartáveis.
Não
serão
permitidas
decorações
temáticas e sacolas surpresas/lembranças, doces
e guloseimas e convite para comemorações no
NDI.
Comemorações serão avaliadas pela
equipe do NDI, em conjunto com o setor de
nutrição. Por fim, pedimos que os registros
fotográficos feitos durante a comemoração do
aniversário não sejam compartilhados em redes
sociais, devido ao cuidado ético com relação ao
uso e a veiculação de imagens das crianças.
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