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III CONCURSO DE RECEITAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A alimentação é um rico campo de significados e significantes diversos, que possui 
forte ligação com as emoções, com a memória, com o prazer, para além de seus 
fundamentais aspectos biológico, social, político e psíquico. O ambiente escolar, por 
sua vez, congrega igualmente significados e significantes, intimamente ligados ao 
subjetivo. O que dizer, portanto, da alimentação no ambiente escolar? Ora, direito 
fundamental de cada estudante, doce lembrança afetiva, o sabor do saber. 

Na alimentação escolar, o direito humano à alimentação adequada se materializa e 
alcança todas as faixas etárias, aliando educação e alimentação de maneira 
inseparável: nutrir para desenvolver-se social, física e intelectualmente. Nesse 
contexto, a Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional é ainda um 
imenso campo de afetos. Poucas são as pessoas que não tem na memória o sabor 
daquele prato favorito da hora do recreio. A propósito, qual era o seu?

Em Belo Horizonte a alimentação escolar é responsável por servir 410 mil pratos 
todos os dias, que se tornam energia e vida para milhares de estudantes em cada 
escola e creche da cidade, durante todo o ano letivo. Comida que chega ao prato 
pelas mãos de habilidosos profissionais, em sua maioria mulheres, as cantineiras. 
Elas são protagonistas da alquimia da cozinha, que transforma os alimentos em um 
prazeroso momento do dia.

Foi com esse afeto e sabor que a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da 
Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, organizou o 
Concurso de Receitas da Alimentação Escolar com o objetivo de valorizar o trabalho 
desses profissionais e incentivar seu potencial criativo, reconhecendo novos 
saberes e sabores. 

Nessa cartilha, você será apresentado a dez criativas, talentosas e dedicadas 
cantineiras que todos os dias colocam seus dons a serviço da alimentação escolar 
em Belo Horizonte. Todas são finalistas deste concurso que celebra a alimentação 
escolar e todas as suas nuances.

Viva a alimentação escolar em Belo Horizonte! Fica aqui o agradecimento a 
todos(as) os(as) profissionais envolvidos(as) nas diferentes etapas do processo de 
execução do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Partilhe o sabor dessa 
Política Pública. 

Bom apetite!
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CATEGORIA
INFANTIL



Ingredientes:
Abobrinha italiana: 1 kg
Azeitona: 200 g
Milho verde: 1 lata pequena
Tomate: 250 g
Cebola: 250 g
Sal: 1 colher (café)
Alho: 3 colheres (sopa)
Orégano: 1 colher (sopa)
Azeite: 50 ml
Cheiro verde: à gosto

Modo de preparo:
Lavar os legumes e cortar em cubos.
Misturar todos os ingredientes e colocar em um tabuleiro 
cobrindo com uma tampa.
Levar para assar por 1 h e 20 minutos.
Ao final, salpicar cheiro verde.

ABOBRINHA ASSADA
Participante: Elizabete Antunes
Tempo de preparo: 2h
Rendimento: 50 porções

PERFIL
Nome completo: Elizabete Antunes
Idade: 48 anos 
Instituição em que trabalha: E. M. Prof. João Camilo de Oliveira 
Torres - Noroeste
Há quanto tempo trabalha na instituição? 3 anos
O que mais gosta no trabalho? Preparar as carnes com todo cuidado 
e carinho e ver a satisfação das crianças elogiando que o almoço 
está gostoso.
Como foi a ideia para criar a receita: Utilizar a abobrinha de uma forma 
diferente, porque é um produto que está no cardápio e sempre sobra, 
porque os estudantes não gostam muito.

CATEGORIA INFANTIL



Ingredientes:
Fubá: 2 copos
Farinha de trigo: 1 copo (de 250 ml)
Açúcar: 1 copo (de 250 ml)
Leite em pó: 2 copos (de 250 ml)
Óleo: 1 copo (250 ml)
Ovos: 6 unidades
Fermento em pó: 1 ½ colher (de sopa)
Coco: à gosto

Modo de preparo:
Preparar o angu com o fubá e deixar esfriar e reservar.
Untar a forma e colocar o forno para aquecer.
Em uma bacia ou batedeira, colocar ovos, açúcar, óleo, leite em pó, 
farinha de trigo e bater bem.
Colocar o angu, bater novamente e acrescentar o fermento em pó 
e o coco, mexendo levemente.
Colocar na forma e levar para assar em forno quente. 

BOLO DE ANGU
Participante: Conceição Fátima
Tempo de preparo: 2h
Rendimento: 35 porções

PERFIL
Nome completo: Conceição Fátima de Oliveira
Idade: 47 anos
Instituição em que trabalha: Centro Infantil São Francisco - Noroeste
Há quanto tempo trabalha na instituição? 18 anos
O que mais gosta no trabalho? Do contato e da interação com as 
crianças e do preparo de lanches bem aceitos por elas.
Como foi a ideia para criar a receita? Optou-se pelo reaproveitamento 
da sobra limpa de angu de um dos almoços servidos na Creche para o 
preparo de um bolo que seria servido no lanche. A receita foi criada, 
testada e muito bem aceita pelas crianças.

CATEGORIA INFANTIL



Modo de preparo:
Selar a carne no óleo com alho, cebola, tomate, pimentão, colorau, 
orégano, louro, acrescentar água e deixar cozinhar. 
Lavar a moranga e cozinhar com casca, retirar a polpa e bater no 
liquidificador com 4 colheres (de sopa) de leite e fazer o purê.

Ingredientes:
Moranga: 650 g
Acém: 500 g
Tomate: 80 g
Pimentão: 30 g
Alho: 90 g
Cebola: 220 g
Óleo: 2 colheres (de sopa)
Colorau: ½ colher (de chá)

Louro: 2 folhas
Orégano: 10 g
Leite em pó: 12 colheres (de sopa)
Aveia: 1 colher (de chá)
Margarina: 3 colheres (de sopa)
Cebolinha e salsinha: à gosto
Água: o suficiente
Sal: 1 colher (chá)

DELÍCIA DE MORANGA
Participante: Waldirene M. de Oliveira
Tempo de preparo: 1h30
Rendimento: 8 porções

CATEGORIA INFANTIL

Continuação...



Molho branco:
Bater no liquidificador a água, 8 colheres (de sopa) de leite em pó 
e a aveia.
Dourar o alho e a cebola na margarina, despejar a mistura e deixar 
engrossar.

Montar o prato em camadas.

DELÍCIA DE MORANGA
Participante: Waldirene M. de Oliveira
Tempo de preparo: 1h30
Rendimento: 8 porções

PERFIL
Nome completo: Waldirene Merenciano de Oliveira
Idade: 36 anos
Instituição em que trabalha: Creche Madre Mazzarello - Oeste
Há quanto tempo trabalha na instituição? Há 6 anos
O que mais gosta no trabalho? A felicidade e satisfação em ver as 
crianças comendo uma refeição saudável e ver o  sorriso delas a 
cada prato.
Como foi a ideia para criar a receita? A partir de certa rejeição das 
crianças a alimentos feitos com abóbora moranga, resolvi criar o prato 
“Delícia de Moranga”,  para uma melhor aceitação ao legume.

CATEGORIA INFANTIL



Ingredientes:
Batata doce: 2 kg
Leite em pó: 400 g
Coco ralado: 50 g
Açúcar: 500 g
Amido de milho: 150 g
Água: 1l
Canela: à gosto

Modo de preparo:
Lavar a batata doce e descascar. Cozinhar a batata doce por 20 minutos. 
Bater no liquidificador até obter uma mistura cremosa, acrescentar 
água. Em seguida acrescente o leite em pó e o amido. Bater novamente.
Levar ao fogo baixo por 15 minutos.
Finalizar com coco ralado.
Salpicar canela em pó (opcional).

MINGAU DE BATATA DOCE COM COCO
Participante: Maria Luiza Rodrigues
Tempo de preparo: 1h
Rendimento: 20 porções

PERFIL
Nome completo: Maria Luiza Rodrigues de Oliveira
Idade: 22 anos
Instituição em que trabalha:  Escola Municipal Vinícius de 
Moraes - Barreiro 
Há quanto tempo trabalha na instituição? Há 1 ano. 
O que mais gosta no trabalho? Gosto de poder ajudar minhas 
companheiras de trabalho
Como foi a ideia para criar a receita? Devido à sobra constante do item 
batata doce na escola, resolvi criar esta receita para que o gênero fosse 
consumido de uma forma mais gostosa. Assim tentei adaptar uma receita 
familiar de Doce de Batata Doce que minha avó prepara diariamente, lá no 
município de Malacacheta / Minas Gerais, onde eu e toda minha família nascemos. 

CATEGORIA INFANTIL



Ingredientes:
Carne moída de boi: 4 kg
Carne moída de porco: 4 kg
Biscoito Cream Cracker: 2 pacotes
Cenoura fatiada: 2 kg
Cebolinha: 2 molhos

Modo de preparo:
Temperar a carne com alho, cebola.
Bater o biscoito no liquidificador até virar uma farinha.
Misturar o Cream Cracker batido, na carne. Abrir a massa de carne com 
o rolo e rechear com cenoura, salsinha e cebolinha, todos picados. 
Fechar em forma de rocambole e pincelar com margarina. 
Colocar salada de tomate e levar para assar por 2 horas em forno quente.

Salsinha: 2 molhos
Cebolas grandes: 4 unidades
Margarina: 2 colheres
Alho: à gosto
Tomate: o suficiente para 
colocar ao redor

ROCAMBOLE SAUDÁVEL
Participante: Nilma Alves de Souza
Tempo de preparo: 2h30
Rendimento: 100 porções

PERFIL
Nome completo: Nilma Alves de Souza
Idade: 57 anos
Instituição em que trabalha: EMEI Sol Nascente - Barreiro
Há quanto tempo trabalha na instituição? 5 meses. A funcionária foi 
transferida recentemente para a instituição. Já trabalhou na Escola 
Municipal Ana Alves Teixeira por 11 anos. 
O que mais gosta no trabalho? O que mais gosto no trabalho é poder 
cozinhar para as crianças. É muito satisfatório ver as crianças se 
alimentando e receber os elogios pela boa refeição preparada. Faço 
com muito amor e carinho para eles. 
Como foi a ideia para criar a receita? A ideia para criar a receita veio 
após a minha supervisora perguntar sobre a minha participação no 
concurso. Pensei em algo que fosse saboroso e saudável, me veio a 
ideia de fazer um rocambole diferente do convencional, com o intuito 
de incentivar as crianças a comerem mais legumes. 

CATEGORIA INFANTIL





CATEGORIA
FUNDAMENTAL



Ingredientes:
Arroz: 1 kg
Triguilho: 200 g
Filé de frango: 500 g
Orégano: 1 colher  (café)
Colorífico: 1 colher
Óleo: o suficiente
Tempero (alho e sal): à gosto
Cheiro verde: à gosto
Hortelã: à gosto

Modo de preparo:
Cozinhar o arroz com alho e sal e reservar.
Cozinhar o filé de frango com o colorífico e sal. Quando cozido, desfiar.
Colocar o triguilho de molho por 40 minutos e deixar escorrer até ficar 
bem seco.
Misturar todos os ingredientes em uma panela.

ARROZ COM TRIGUILHO
Participante: Cidália Mendes dos Reis da Costa
Tempo de preparo: 2h30. 
Rendimento: 50 porções

PERFIL
Nome completo: Cidália Mendes dos Reis
Idade: 48 anos 
Instituição em que trabalha: E. M. Prof. João Camilo de 
Oliveira Torres - Noroeste
Há quanto tempo trabalha na instituição? 03 anos
O que mais gosta no trabalho? Preparar as saladas de forma que as 
torne mais atrativas e os estudantes sempre gostam. 
Como foi a ideia para criar a receita? Porque o triguilho é um item que 
não temos muita opção de receitas e para variar também o preparo do 
arroz temperado que acaba sendo repetitivo.

CATEGORIA FUNDAMENTAL



Ingredientes:
Moranga: 600 g
Farinha de trigo ou Farinha de milho: 300 g
Açúcar: 300 g
Leite em pó: 200 g
Ovos: 4 unidades
Óleo: 200 ml
Milho verde: 200 g
Sal: 1 pitada
Fermento em pó: 2 colheres (sopa)
Coco: à gosto

BROINHA DE MORANGA E MILHO VERDE 
Participante: Maria Silvana Pereira dos Santos
Tempo de preparo: 1h
Rendimento: 20 porções

PERFIL
Nome completo: Maria Silvana Pereira dos Santos
Idade: 52 anos
Instituição em que trabalha: Quando foi realizada a inscrição para o 
concurso a cantineira Maria Silvana estava lotada na E.M. Hilton Rocha 
e após foi transferida para E.M. Edith Pimenta da Veiga - Barreiro
Há quanto tempo trabalha na instituição? 8 anos - E.M. Hilton Rocha / 
3 semanas - E.M. Edith Pimenta da Veiga - Barreiro
O que mais gosta no trabalho? Fazer comida
Como foi a ideia para criar a receita? Quando ficamos sabendo do concurso,  
queríamos uma receita com ingredientes que não são bem aceito pelas crianças 
(estudantes), foi então que nós (as cantineiras do Hilton Rocha e eu) decidimos  
utilizar a moranga com o milho verde, uma receita saborosa e nutritiva.

Modo de preparo:
Descascar a moranga e cozinhar.
Escorrer a água e reservar 3 copos da mesma.
Bater todos os ingredientes no liquidificador, inclusive a água que foi 
reservada. Untar a forma e levar para assar ao forno.

CATEGORIA FUNDAMENTAL



Ingredientes:
Abobrinha: 2 kg (8 unidades médias)
Tomate: 800 g (4 unidades)
Cebola: 300 g (3xic. de chá)
Bacon: 1 kg (4 xic. de chá)
Farinha de trigo: 500 g (3 xic. e ½)
Leite em pó: 800 g (6 xic. de chá)
Alho: 50 g (5 colheres de sopa)
Margarina: 50 g (5 colheres de sopa)
Água: 3 litros (15 copos americanos)
Biscoito Cream Cracker: 5 unidades
Noz moscada: à gosto
Salsinha: à gosto
Cebolinha: à gosto

Modo de preparo:
Para o creme: 
Refogar o alho com a margarina.
Diluir a farinha de trigo na água e adicionar na panela em que foi 
refogado o alho e deixar cozinhar por aproximadamente 10 minutos, 
mexendo sempre.
Após o cozimento da farinha de trigo, ainda quente, adicionar o leite 
em pó, a noz moscada e bater no liquidificador, até que a mistura 
esteja totalmente homogênea. Reservar.

LASANHA DE ABOBRINHA 
Participante: Alessandra Ferreira
Tempo de preparo: 40 minutos 
Rendimento: 30 porções

CATEGORIA FUNDAMENTAL
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Para montagem:
Fritar o bacon e eliminar o excesso de gordura.
Higienizar a abobrinha e o tomate.
Triturar o biscoito Cream Craker no liquidificador.
Picar o tomate em cubos bem pequenos e picar a abobrinha em rodelas 
ou em camadas bem finas, sem retirar a casca e as sementes.
Em um tabuleiro, colocar primeiramente a camada de bacon, depois 
uma camada de abobrinha, uma camada de tomate, um pouco de cheiro 
verde e por último, o creme.
Repetir a mesma sequência de camadas, finalizando com creme.
Salpicar a farinha obtida do biscoito Cream Cracker e levar a lasanha ao 
forno para gratinar.
Servir quente.

PERFIL
Nome completo: Alessandra Ferreira 
Idade: 46 anos 
Instituição em que trabalha: E. M. Dom Bosco - Noroeste
Há quanto tempo trabalha na instituição? 10 anos e 9 meses
O que mais gosta no trabalho? O que eu mais gosto no meu trabalho é 
simplesmente o que eu faço, cozinhar e ver alegria nos rostos das crianças, 
pois coloco muito amor em tudo que faço
Como foi a ideia para criar a receita? Eu criei pensando em alimentação 
nutritiva e saborosa para o público que iria degustar a lasanha de abobrinha. 
Poderia ser criança ou  adulto, o sabor foi construído para realmente satisfazer 
o paladar de qualquer indivíduo, um sabor diferenciado que mostra todo amor 
colocado no prato. Também por ser um legume tão nutritivo e tão pouco aceito 
pelas pessoas, resolvi colocar um algo a mais para uma melhor aceitação desse 
maravilhoso legume.

LASANHA DE ABOBRINHA 
Participante: Alessandra Ferreira
Tempo de preparo: 40 minutos 
Rendimento: 30 porções

CATEGORIA FUNDAMENTAL



PERFIL
Nome completo: Sara Aparecida da Silva de Oliveira
Idade: 42 anos
Instituição em que trabalha: Escola M. Paulo Mendes 
Campos – Centro Sul
Há quanto tempo trabalha na instituição: 6 anos
O que mais gosta no trabalho? Cozinhar
Como foi a ideia para criar a receita? Porque é uma receita barata, 
gostosa, saudável,  rápida e acessível. Podendo contribuir no cardápio 
da alimentação escolar. 

Ingredientes:
Abobrinha: 485 g (1xic. e ½ de chá)
Ovo: 55 g (1 und.)
Cebolinha picada: 50 g (2 colheres sopa)
Maionese: 14,6 g (1 colher de sopa)
Farinha de trigo: 82,5 g (1/2 xic de chá)
Orégano: 2,5 g (1/2 colher de chá)
Azeite: 10 ml (1 colher de sopa)
Sal: à gosto

Modo de preparo:
Misturar a maionese com ovo batido, acrescentar a abobrinha e a 
cebola picada e mexer.
Adicionar a farinha, o orégano e temperar à gosto com sal.
Misturar bem com o Fuet.
Aquecer a frigideira, colocar o azeite e acrescentar a massa da 
panqueca.

PANQUECA DE ABOBRINHA 
Participante: Sara Aparecida da Silva de Oliveira
Tempo de preparo: 1h
Rendimento: 6 porções

CATEGORIA FUNDAMENTAL



Ingredientes:
Abóbora moranga: 1 kg
Aveia: 200 g
Farinha de trigo: 800 g
Leite: 400 ml
Ovos: 9 unidades
Fermento em pó: 4 colheres (sopa)
Sardinha: 250 g
Cenoura ralada: 200 g
Cebola média: 2 unidades
Óleo: 300 ml

Modo de preparo:
Lavar e sanitizar os legumes.
Cozinhar a moranga com a casca, picar em pedaços.
Bater todos os ingredientes no liquidificador até formar uma massa 
homogênea, colocando por último o fermento em pó.
Espalhar a massa e rechear com um molho preparado com a cenoura 
ralada, tomate, cebola, cheiro verde e sardinha.
Reservar um pouco da massa para cobrir o molho.
Levar ao forno por cerca de 35 minutos.

TORTA DE MORANGA COM AVEIA E SARDINHA
Participante: Shirlei Batista Ribeiro
Tempo de preparo: 2h
Rendimento: 30 porções

PERFIL
Nome completo: Shirlei Batista Ribeiro 
Idade: 56 anos
Instituição em que trabalha: Escola Municipal Carlos Drummond 
de Andrade – Venda Nova
Há quanto tempo trabalha na instituição? 25 anos
O que mais gosta no trabalho? Fazer as merendas
Como foi a ideia para criar a receita? Foi uma forma de fazer com que os 
estudantes consumissem mais legumes de forma saborosa e sem necessariamente 
saber que está consumindo determinados legumes

CATEGORIA FUNDAMENTAL




