Servindo Lanches
no CACFP
Uma Apresentação de Treinamento para
Operadores do Programa de Alimentação
de Crianças e Adultos (CACFP)

USDA’s Team Nutrition
Uma iniciativa do Serviço de Alimentação e
Nutrição do USDA para apoiar os Programas de
Nutrição Infantil do USDA.
Visa melhorar os hábitos alimentares e de
atividade física das crianças ao longo da vida.
Fornece educação nutricional e materiais de
treinamento para agências estaduais, organizações
patrocinadoras e sites CACFP.

TeamNutrition.usda.gov

@TeamNutrition

Current USDA Non-Discrimination Statement
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the
USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from
discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any
program or activity conducted or funded by USDA.
Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print,
audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals
who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339.
Additionally, program information may be made available in languages other than English.
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found
online at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and
provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992.
Submit your completed form or letter to USDA by:
(1) mail: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690-7442; or
(3) email: program.intake@usda.gov.
This institution is an equal opportunity provider.

Yours for Children, Inc.

*

Servindo Lanches no CACFP
Sample Snack Menu
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Water

Blueberry
Smoothie

Whole-Wheat
Crackers

Water
Berries

Carrots With
Hummus

Milk

Low-Fat Yogurt

100% Apple Juice

Sugar Snap Peas
With Low-Fat Dip
String Cheese

fns.usda.gov/tn/serving-snacks-cacfp

Servindo Lanches no CACFP

.)

fns.usda.gov/team-nutrition/cacfp-meal-pattern-training-worksheets

Servindo Lanches no CACFP

(Cont.)

• Promover a ingestão de alimentos ricos em
nutrientes.
• Deve conter alimentos de dois dos cinco
componentes da refeição.
− Leite
− Frutas
− Vegetais
− Grãos
− Carnes/Alternativas de Carne
Deve servir pelo menos a quantidade
mínima exigida para a idade do participante.

Quantidades de lanches obrigatórias no CACFP
Crianças de 1 a 5 anos de idade

½ cup

½ cup

½ cup

½ oz eq

½ oz eq

oz eq = ounce equivalent

Escolha dois componentes da refeição para um lanche reembolsavel.

Quantidades de lanches obrigatórias no CACFP

(Cont.)

Crianças de 6 a 18 anos de idade

1 cup

¾ cup

¾ cup

1 oz eq

1 oz eq

oz eq = ounce equivalent

Escolha dois componentes da refeição para um lanche reembolsavel.

Amostras de Combinações de Lanches

Amostras de Combinações de Lanches

Cont.)

Servindo Leite no CACFP
1 a 5 anos de idade

16 a 18 anos de idade

½ cup

1 cup

O tipo de leite servido deve constar em todos os cardápios impressos.
Isso inclui listar o teor de gordura (com baixo teor de gordura [1%] ou
sem gordura [desnatado]) e se o leite é aromatizado.

*

Servindo Leite no CACFP

(Cont.)

Outros tipos de leite credíveis
• Leite reduzido lactose
• Leite sem lactose
• Soro de leite coalhado
• Leite acidificado
• Leite de temperatura ultra alta (UHT)
Leite de cabra
− Deve atender aos padrões estaduais
fns.usda.gov/tn/serving-milk-cacfp

O Componente de Leite no Snack
• Você não pode servir leite e suco como lanche.
• O leite usado para fazer smoothies pode creditar
no lanche.
• O leite usado para fazer outros alimentos que
não os smoothies não é creditado no lanche.
− Exemplo: leite em sopas não dá crédito.
• Leite enlatado ou leite em pó podem ser
creditados em situações especiais.

Coisas
para
lembrar

 ½ xícara de leite* e ½ xícara de pêssegos
 ½ xícara de leite * e ½ xícara de suco 100%

Experimente!
Você está servindo
um lanche para
crianças de 4 anos.
Qual lanche não é
reembolsável?

 ½ xícara de leite * e ½ oz eq de biscoitos
ricos em grãos integrais
 ½ xícara de leite * e ½ oz eq xícara de leite

*O tipo de leite servido é adequado para a
idade da criança.

 ½ xícara de leite* e ½ xícara de pêssegos

Resposta
Você está servindo
um lanche para
crianças de 4 anos.
Qual lanche não é
reembolsável?

 ½ xícara de leite * e ½ xícara de suco 100%
 ½ xícara de leite * e ½ oz eq de biscoitos
ricos em grãos integrais
 ½ xícara de leite * e ½ oz eq xícara de leite
*O tipo de leite servido é adequado para a
idade da criança.

Servindo Legumes e Frutas no Lanche
1 a 5 anos de idade

6 a 18 anos de idade

½ cup

¾ cup

*

Servindo Legumes e Frutas no Lanche
1 a 5 anos de idade

6 a 18 anos de idade

½ cup

¾ cup

(Cont.)

*

Servindo Legumes e Frutas no Lanche

(Cont.)

• Legumes e frutas são creditados
ao padrão de refeição com base
no volume servido..
• A menor quantidade de vegetais
ou frutas que pode creditar é ⅛
xícara ou 2 colheres de sopa.

Servindo Legumes e Frutas no Lanche
Lanche

(Cont

(Continued)

Exceções:
• Crédito de vegetais verdes folhosos crus por metade do valor
servido.
− 1 xícara de créditos de espinafre cru como ½ xícara de
vegetais.
• Legumes e frutas secas creditam o dobro da quantidade
servida.
− ½ xícara de cogumelos desidratados credita como 1 xícara
de vegetais.
− ¼ xícara de créditos de passas como ½ xícara de frutas

Política de Alimentos Chocados de Massachusetts
Para alinhae-se ao licenciamento de Massachusetts e recomendações USDA's, a
politica do escritorio de Massachusetts Food and Nutrition Programs’ (FNP) restringe
a veiculacao dos seguintes alimentos para crianca menores de 4 anos.

Política de alimentos engasgados de
Massachusetts
• Cachorros-quentes, salsichas, salsichas ou outras formas semelhantes de
produtos processados.
• Uvas, cerejas, bolinhas de melão ou tomate cereja e tomate uva.
• Bagas específicas, kiwi, framboesas, amoras, bagas de goji.

• Amendoins, nozes
sementes (por exemplo,
sementes de girassol
ou abóbora).
Política
de ealimentos
engasgados
de
• Manteiga de amendoim e manteiga de nozes
Massachusetts
• Frutas secas como passas ou cranberries
• Carnes secas e semi-secas estáveis na prateleira, petiscos de aves e frutos do
mar (como carne seca ou salsicha de verão)Pipoca
• Pipoca
*

Política de Alimentos Chocados de Massachusetts, continuação

*Existem muitos outros itens que não estão incluídos na lista acima que ainda
podem representar um risco de asfixia devido ao seu formato (em forma de tubo,
redondo, pequeno) ou textura (duro, grosso e pegajoso, liso, escorregadio ou
facilmente moldável).
A FNP pede que os provedores considerem essas características ao alimentar
crianças menores de 4 anos e recomenda a alteração de qualquer item alimentar
que possa representar um risco.
Os provedores devem considerar alterar os itens alimentares para que possam ser
servidos em porções gerenciáveis. As informações sobre métodos alternativos de
preparação de alimentos referem-se apenas a outros alimentos não
especificamente identificados na lista acima.
Os alimentos listados acima não devem ser servidos
para crianças menores de 4 anos.

*

Servindo Legumes e Frutas no Lanche

(Cont

Para creditar vegetais ou frutas em uma refeição
ou lanche reembolsável, você deve ser capaz de
reconhecê-lo no item que está servindo.
Exceções:
• Massa feita com farinha
100% vegeta
• Legumes e frutas incluídos
em smoothies

(Cont.)

Servindo Legumes e Frutas no Lanche

(Cont.)

• Você só pode servir suco de frutas ou vegetais

Coisas
para
Lembrar

100% forte uma vez por dia.
• Você não pode servir suco de frutas ou vegetais 100% puro e leite
juntos como um lanche reembolsável.
• Leguminosas (feijões, ervilhas e lentilhas) podem ser creditadas
como carnes/alternativas de carne ou vegetais, no entanto, não
podem ser creditadas como ambas na mesma refeição ou lanche.
• Frutas e legumes enlatados em casa podem não contar como parte
de uma refeição ou lanche reembolsável.
• Condimentos, como geleias de frutas e ketchup, não podem contar
para uma refeição ou lanche reembolsável.

 ¾ xícara de suco de laranja e ¾
xícara de batata frita assada

Experimente!
Você está servindo
um lanche para
crianças de 9 anos.
Qual lanche não é
reembolsável?

 ¾ batata doce assada e ¾ xícara
de suco de maçã
 ¾ xícara de melancia e ¾ xícara
de fatias de pepino
 ¾ xícara de tomate cereja e ½
xícara de pêssego

 ¾ xícara de suco de laranja e ¾
xícara de batata frita assada

Resposta!
Você está servindo
um lanche para
crianças de 9 anos.
Qual lanche não é
reembolsável?

 ¾ batata doce assada e ¾ xícara
de suco de maçã
 ¾ xícara de melancia e ¾ xícara
de fatias de pepino
 ¾ xícara de tomate cereja e ½
xícara de pêssego

Servindo Carnes e Carnes Alternadas no Lanche
1 a 5 anos de idade

6 a 18 anos de idade

½ oz eq

1 oz eq

oz eq = equivalente a onça

*

Servindo Carnes e Carnes Alternadas no Lanche
• Carnes/substitutos de carne são medidos
como oz eq.
• A menor quantidade de carnes/alternativas de
carne que pode ser creditada para uma
refeição ou lanche reembolsável é ¼ oz eq.
• Use o “Food Buying Guide for Child Nutrition
Programs” para ver a quantidade de
carnes/alternativas de carne necessárias para
atender aos requisitos do padrão de refeições.

Servindo Carnes e Carnes Alternadas no Lanche
• Nozes e sementes podem ser usadas para atender a
todos os requisitos de carnes/substitutos de carne no
lanche.

Coisas
para
Lembrar

• O iogurte servido como parte de uma refeição ou
lanche reembolsável deve ser:
− comprado em loja (preparado comercialmente)
− feito de leite de vaca ou leite de soja
− não contêm mais de 23 gramas de açúcares totais
por 6 onças.
• Leguminosas (feijões, ervilhas e lentilhas) podem ser
creditadas como carnes/alternativas de carne ou
vegetais.

fns.usda.gov/t
n/chooseyogurts-arelower-sugar

Servindo Carnes e Carnes Alternadas no Lanche
(Cont.)

• Massas feitas com farinha 100% vegetal devem
ser oferecidas com carnes/substitutos adicionais
de carne.
• O queijo que faz parte de uma refeição ou lanche
reembolsável deve:
− ser queijo natural pasteurizado ou processado.
− ter um rótulo CN ou PFS se for um molho de
queijo.
• Imitação de queijo e produto de queijo não pode
contar para uma refeição ou lanche
reembolsável.

Coisas
para
Lembrar

 Xícara de frango e queijo com uvas (1
oz eq m/ma e ¾ xícara de frutas)
 ¾ oz eq de iogurte e ¾ xícara de
frutas mistas

Experimente!
Você está servindo
um lanche para
crianças de 6 anos.
Qual lanche não é
reembolsável?

 1 oz eq de hummus e ¾ xícara de
ervilhas
 1 oz eq (2 colheres de sopa) de
manteiga de amêndoa e ¾ xícara de
fatias de maçã

 Xícara de frango e queijo com uvas (1 oz
eq m/ma e ¾ xícara de frutas)
 ¾ oz eq de iogurte e ¾ xícara de frutas
mistas

Resposta!
Você está servindo
um lanche para
crianças de 6 anos.
Qual lanche não é
reembolsável?

 1 oz eq de hummus e ¾ xícara de
ervilhas
 1 oz eq (2 colheres de sopa) de
manteiga de amêndoa e ¾ xícara de
fatias de maçã

Servindo Grãos no Lanche

Servindo Grãos no Lanche.)
1 a 5 anos de idade

16 a 18 anos de idade

½ oz eq

1 oz eq

oz eq = equivalente a onça

*

Team Nutrition CACFP Grãos Oz Eq Recursos Webpage

fns.usda.gov/tn/grains-ounce-equivalents-resources-cacfp

Servindo Grãos no Lanche

(Continued)

Coisas
para
Lembrar

• Sobremesas à base de grãos
não são creditadas no CACFP.
• Para creditar uma refeição ou
lanche reembolsável, os cereais
não devem conter mais de 6
gramas de açúcares totais por
onça seca.
fns.usda.gov/tn/choose-breakfast-cereals-are-lower-sugar
fns.usda.gov/tn/grain-based-desserts-cacfp

 Geléia de morango e bolachas
integrais ricas em grãos
 Mix de lanches de iogurte e frutas
secas e cereais (ricos em grãos
integrais)

Experimente!
Você está servindo
um lanche para os
participantes da
creche. Qual lanche
não é reembolsável?

 Fatias de laranja e biscoitos
enriquecidos
 Salsa de frutas e batatas fritas ricas
em grãos integrais

 Geléia de morango e bolachas
integrais ricas em grãos
 Mix de lanches de iogurte e frutas
secas e cereais (ricos em grãos
integrais)

Resposta!
Você está servindo
um lanche para os
participantes da
creche. Qual lanche
não é reembolsável?

 Fatias de laranja e biscoitos
enriquecidos
 Salsa de frutas e batatas fritas ricas
em grãos integrais

Outras Informações de Crédito

fns.usda.gov/tn/crediting-handbookchild-and-adult-care-food-program

fns.usda.gov/tn/food-buying-guidefor-child-nutrition-programs

Mais Recursos de Team Nutrition!

Planilhas de treinamento

Kits de ferramentas de treinamento

Cartazes

Slides de treinamento

Recursos CACFP Grãos Oz Eq

TeamNutrition.usda.gov

Como encomendar cópias impressas
Formulário de pedido de recursos em TeamNutrition.usda.gov.
• GRATUITO para aqueles que
participam de um Programa de
Nutrição Infantil do USDA,
enquanto durarem os estoques.
• Organizações patrocinadoras e
agências estaduais também podem
fazer pedidos em massa enviando
um e-mail para:

TeamNutrition@usda.gov

Obrigada!
TeamNutrition.usda.gov
@TeamNutrition
TeamNutrition@usda.gov

USDA is an equal opportunity provider, employer, and lender.

Parabéns, você concluiu seu
Treinamento de Nutrição para o FY'22
• A YFCI enviará por e-mail o Certificado de Treinamento “Servindo lanches
no CACFP” dentro do mês. Por favor, imprima-o e guarde-o no Manual do
Provedor Yours for Children, Inc.
• Se você tiver mais dúvidas e precisar de ajuda deste treinamento, entre em
contato com seu monitor YFCI ou envie um e-mail para
YFCI@yoursforchildren.com
• Obrigada!

