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DATAS COMEMORATIVAS

01 - Dia do Publicitário
02 - Dia de Nossa Senhora dos Navegantes
03 - Dia de São Brás
04 - Dia Mundial do Câncer
10 - Dia do Atleta Profissional
10 - Dia Mundial das Leguminosas
13 - Dia Mundial do Rádio
14 - Dia Mundial do Amor
15 - Dia Internacional de Luta contra o Câncer
Infantil
16 - Carnaval
17 - Quarta-feira de Cinzas
20 - Dia Nacional de Combate às Drogas e
Alcoolismo
21 - Dia Nacional do Imigrante Italiano
27 - Dia do Livro Didático

O Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, é uma
iniciativa global organizada pela União
Internacional para o Controle do Câncer (UICC)

com o apoio da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
Criada em 2000, por meio da Carta de Paris
contra o câncer, a data tem como objetivo
aumentar a conscientização e a educação mundial
sobre a doença, além de influenciar governos e
indivíduos para que se mobilizem pelo controle do
câncer evitando, assim, milhões de mortes a cada
ano.

"Os esportes não proporcionam apenas benefícios
físicos, mas constituem também importante fator
de nivelamento e de aproximação entre grupos
sociais diversos! Parabéns pelo seu dia!"

A data homenageia um dos mais importantes
recursos usados na formação educacional de
estudantes de todo o país.

AS LEGUMINOSAS

São boas fontes de proteína vegetal e de ferro,
vitaminas do complexo B, especialmente a B1
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e B2, zinco e cálcio, e ainda contém fibras e
amido resistente que contribuem com a
saciedade e para diminuir a velocidade com que
a glicose é absorvida.

FRUTAS: Abacate, Figo, Maçã, Pera, Uva,
Pêssego, Ameixa e Coco verde.

VERDURAS: Abóbora, Gengibre, Pepino,
Tomate, Milho verde, Repolho e Hortelã.

REAPROVEITAMENTO X
APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS

ALIMENTOS
Reaproveitamento é fazer uso de uma sobra
limpa de uma preparação, como por exemplo
arroz, transforme-o em uma torta salgada ou
um bolinho de arroz.
Já o aproveitamento integral é um conceito que
abrange o uso do alimento por completo, como a
banana que se consome a polpa e aproveita-se a
casca para diversas preparações.

Benefícios da casca da Banana:

- A casca contém quantidades elevadas de
vitaminas B6, além de magnésio e potássio.
Contém fibras e proteínas.
- Contêm triptofano, um aminoácido essencial
que aumenta os níveis de serotonina (mesmo
hormônio liberado quando consumimos
chocolate) no corpo e afeta o humor
positivamente.
- Possui ação antimicrobiana, anti-inflamatória,
cicatrizante e analgésica, pode ser utilizada
para reduzir marcas de acne e rugas, para
melhorar a pele irritada e ainda aliviar o
desconforto de picadas de inseto.

- Rica em fitoesteróis, aliados na redução do
colesterol e prevenção de doenças
cardiovasculares.

FAROFA DE CASCA DE BANANA

INGREDIENTES:
6 unidades de casca de banana
3 unidades de folha de couve

1 cebola média
1 caneca de farinha de mandioca
1 colher de sopa de óleo de soja
1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
Lave as cascas da banana e corte em pedaços pequenos.
Refogue a cebola em óleo; adicione as cascas e misture
bem. Por último acrescente manteiga, couve, farinha e
sal. Sirva.

VITAMINA DE BANANA COM BISCOITO DE
MAISENA, AVEIA E BETERRABA

INGREDIENTES:
1 banana prata

1 copo americano de leite
2 biscoitos de maisena

1/2 colher de sopa de beterraba
1 colher de sopa de aveia em flocos

Açúcar a gosto ou adoçante de acordo com sua
preferência

MODO DE PREPARO:
Pique a banana e a beterraba e coloque no

liquidificador, adicione o leite, os biscoitos e
liquidifique. Após adoce conforme o seu gosto e para

finalizar acrescente a aveia. Sirva.
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