
Você sabe por que o leite distribuído pelo Projeto  
VIVALEITE é importante para a saúde da criança?
O leite distribuído é especial, pois além de conter naturalmente proteínas e 

cálcio, ele é adicionado de ferro e vitaminas A e D, nutrientes importantes 

para a manutenção da saúde. Conheça um pouco sobre esses nutrientes:

As Proteínas

- São as principais substâncias construtoras do nosso organismo. Auxiliam 

no crescimento físico, na cicatrização da pele, etc.

- Os alimentos fontes de proteínas são: carnes em geral (bovina, aves e 

peixes), vísceras (fígado, coração, etc), leite, queijos, iogurtes, ovos e 

leguminosas secas (feijão, ervilha, lentilha, etc).
 

O Cálcio

- É importante para a formação de ossos e dentes, coagulação do sangue 

e regulação dos batimentos do coração.

- Os alimentos fontes de cálcio são: leite e derivados (queijos, iogurtes, etc).

O Ferro

- É um mineral muito importante para a formação do 

sangue.

- A falta de ferro no organismo provoca “anemia ferropriva”, doença que 

prejudica o crescimento e a capacidade de aprendizado das crianças. 

A principal causa da anemia ferropriva é o baixo consumo de alimentos 

fontes de ferro. 

- Os alimentos que mais contêm ferro são: vísceras (fígado, coração, etc), 

carnes em geral (bovina, aves e peixes) e feijão.

A Vitamina “A”

- É importante para visão, crescimento e desenvolvimento adequados.

- Aumenta a resistência contra doenças infecciosas.

- Os alimentos que mais contêm vitamina A são: fígado, óleo de fígado de 

peixes, gema de ovo, leite e derivados, vegetais folhosos verde-escuros 

(agrião, almeirão, espinafre, couve, etc), legumes e frutas amarelo-

alaranjadas (abóbora, cenoura, caqui, manga, etc).

A Vitamina “D”

- É importante para melhor absorção de cálcio pelo organismo.

- Auxilia na formação e conservação de ossos e dentes.

- Os alimentos que mais contêm vitamina D são: fígado, óleo de fígado de 

peixes, manteiga, nata e gema de ovo.

1 Lavar a embalagem antes 
de abrir.

2Vericar a data de validade 
do produto.

43 Aquecer somente a quanti-
dade de leite que será uti-

lizada, armazenando 
o restante em gela-
deira.

Conheça os cuidados necessários com o leite recebido:

 Agitar antes de utilizar.

Saiba quais são os critérios do Projeto  VIVALEITE

- Quem pode ser atendido pelo Projeto?
Crianças de 6 meses a 6 anos e 11 meses de 
idade, pertencentes a famílias com renda mensal 
de até 2 salários mínimos.

- Quem tem prioridade no atendimento?
Crianças de 6 a 23 meses.

Observação:             O leite materno é o melhor alimento 
para crianças menores de 6 meses, pois ele é o único 
que oferece todos os nutrientes necessários para o 
adequado crescimento e desenvolvimento infantil e 
protege o bebê contra doenças.

Atenção! 
Não é necessário ferver o leite do Projeto, mas se desejar ferver, não 
jogue a nata fora, pois os nutrientes podem car aderidos à nata.



- Quem tem preferência de atendimento?
Atendido o critério de prioridade, terão preferência às crianças de 

famílias cujo chefe encontra-se desempregado ou cuja mãe for arrimo 

de família.

- Qual a quantidade de leite que a criança vai receber?
Cada criança pode receber 15 litros de leite por mês, e cada família 

pode cadastrar no máximo 2 crianças.

- Quais são os documentos necessários para cadastramento da 
criança no Projeto?

Identicação do responsável legal da criança (RG).

Certidão de nascimento da criança.

Carteira de vacinação da criança.

Comprovante de renda familiar ou, se necessário, comprovante da 

condição de desemprego ou de ser a mãe arrimo de família.

- Quais as obrigações das famílias para continuar recebendo o 
Vivaleite?

Manter a vacinação da criança em dia.

Buscar o leite na data e horários combinados.

Comparecer às palestras informativas.

Não faltar à entrega do leite por mais de 3 vezes, sem 

justicativa.

Levar a criança para pesar e medir ao entrar no Projeto 

e sempre que solicitado pelo responsável no município.

- Quando a criança deve sair do Projeto?
Completar a idade estabelecida pelo Projeto.

A renda familiar aumentar, ultrapassando 2 salários mínimos.

A mãe ou responsável não retirar o leite, na data e horário marcados, 

por mais de 3 vezes, sem justicativa.

For necessário para o atendimento de crianças menores de 2 anos em 

lista de espera.
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