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A todas as pessoas boas do mundo que trabalham 
para fazer das refeições na escola um hábito  

justo, saudável e amigo do planeta. – A.C. 
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Todo dia, no mundo inteiro,  
as crianças comem juntas na escola.



Na Tanzânia, uma professora bate uma pedra numa velha 
calota enferrujada pendurada numa árvore, e o estridente 
som metálico é o chamado para que os alunos venham 
fazer juntos a sua refeição. No Canadá, o zumbido de uma 
campainha amplificada por alto-falantes é a deixa para que 
as crianças corram até o ginásio, onde mesas são preparadas 
para um movimentado e barulhento almoço coletivo.

Não importa se a escola funciona debaixo de uma enorme 
figueira ou numa robusta estrutura de tijolos, o fato é que 
todas as crianças precisam de um almoço saudável para que 
tenham condições de aprender e crescer.

Hoje em dia a comida é a maior atividade econômica do 
mundo. O cultivo, o processamento, o transporte e a venda 
de alimentos são atividades que exercem um enorme 
impacto sobre a vida das pessoas e do planeta. Basta abrir 
uma lancheira escolar ou examinar um prato servido numa 
escola para descobrir que a comida está relacionada a 
importantes questões para todo mundo – como mudança 
climática, saúde e desigualdade social.

No mundo todo, há muitas crianças que não têm o que comer 
em casa. Em decorrência de fatores como guerra, migração, 
pobreza e desastres naturais, todo dia 66 milhões de crianças 
em idade escolar vão com fome para a escola. Para boa parte 
delas, os programas de comida gratuita nas escolas são o único 
meio de sobrevivência. Assim que se alimentam, as crianças 
podem se concentrar e aprender o conteúdo ensinado nas 
aulas. Sua saúde melhora, e elas ganham uma chance de lutar 
por um futuro melhor para si mesmas e para suas famílias.

Já outras crianças têm o que comer, mas sua alimentação – 
incluindo a comida oferecida na escola – não é saudável, e o 
resultado é que acabam ficando acima do peso ou obesas. No 
mundo inteiro, mais de 1 bilhão de pessoas – muitas delas 
crianças que frequentam a escola – estão com sobrepeso e 
enfrentam graves doenças relacionadas à alimentação, como 
diabetes, problemas cardíacos e alguns tipos de câncer.

O que as crianças almoçam na escola também diz muita coisa 
a respeito da cultura e da história que fazem com que elas 
e seus respectivos países sejam únicos e inconfundíveis. 
Afinal de contas, existe melhor maneira de conhecer uma 
pessoa do que dividir com ela uma refeição? Para onde quer 
que a gente olhe, há um caleidoscópio de cores, alimentos 
surpreendentes e deliciosos e histórias inspiradoras a 
descobrir. As crianças estão plantando, cozinhando e falando 
à vontade e livremente, em alto e bom som, sobre seu direito 
de comer refeições saudáveis. O trabalho dessas crianças está 
transformando as escolas e ajudando o planeta também.

Então venha com a gente dar uma olhada nas lancheiras, 
merendeiras, tigelas, bandejas e canecas de crianças do 
mundo inteiro. Você ficará surpreso ao perceber quanta 
coisa pode aprender simplesmente observando o que outras 
crianças almoçam na escola.
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1 Preocupada com pesquisas 

que indicavam que as 

crianças japonesas estavam 

perdendo contato com a sua 

cultura e as tradições, uma 

escola de ensino médio resolveu 

incluir no exame de admissão um 

teste de habilidade no uso dos 

hashis: os candidatos deviam 

ser capazes de manejar com os 

pauzinhos todo tipo de coisa – 

de grãos de feijão a bolinhas de 

gude – e passá-los de um prato 

para o outro!

2 O cardápio mensal do 

kyoshoku é entregue com 

antecedência aos pais e mães 

das crianças. Inclui uma análise 

dos valores nutricionais e das 

calorias dos alimentos, além 

de informar onde eles foram 

cultivados ou criados e que 

benefícios certos ingredientes – 

como a saudável alga marinha e 

o tofu da sopa de missô – trarão 

aos alunos.

Tóquio, Japão
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Tóquio, Japão
Cinco crianças se posicionam atrás de uma comprida mesa em frente à sua sala de 
aula em Tóquio, capital do Japão. Estão usando aventais e toucas branquinhos, além 
de máscaras que cobrem o nariz e a boca. Manejam grandes colheres e conchas 
prontas para servir e distribuir o almoço. Seus colegas de classe fazem fila para 
receber porções do cardápio do dia: sopa de missô e peixe (cavala) grelhado com 
arroz. Às vezes há uma laranja ou uma maçã de sobremesa e sempre há leite para 
beber. A menos que os alunos tenham alguma alergia alimentar não há outra opção: 
devem comer essa refeição saudável, preparada na cozinha da própria escola sob 
orientação de nutricionistas.

Antes de começar a comer, todos devem esperar até que o grupo de alunos escolhidos 
como “funcionários” do dia sirvam seu próprio prato e também ocupem seu lugar 
à mesa. Depois, todos juntam as palmas das mãos, abaixam um pouco a cabeça e 
entoam juntos: “Itadakimasu” [i-ta-da-qui-mass-su], que significa “Vamos comer!”.  
É uma forma de demonstrar gratidão pelo alimento e pelo trabalho de todas as 
pessoas que proporcionaram a comida.

É um hábito que começa desde o jardim de infância e vai até o ensino médio: todos os 
estudantes fazem juntos o almoço coletivo escolar, chamado de ky shoku [quiu-cho-cu].  
Os professores, e até mesmo o diretor, tomam parte dessa refeição e se sentam com os 
alunos nas salas de aula. Ao final  
do ky shoku, mais uma vez as 
crianças agradecem, dizendo 
“Gochisosama deshita” [go-tchi- 
-sôu-sa-má de-chi-tá], que significa 
“Foi um banquete e tanto!” ou 
“Obrigado pela refeição!”.

Antes de saírem para brincar, todos 
colaboram com a limpeza da classe 
e levam de volta à cozinha a comida, 
os pratos e as louças. A maior  
parte das escolas japonesas  
não tem faxineiros, porque os 
próprios alunos trabalham com 
dedicação para manter a sala  
e os corredores limpos.




