Preparando para o futuro
Esta creche domiciliar participa do Programa de Assistência Alimentar para Crianças e Adultos (CACFP), que é um
programa Federal que serve refeições e merendas sadias às crianças que freqüentam creches.
Mais de 2,6 milhões de crianças participam diariamente do programa CACFP em creches domiciliares e crechesinstituição por todo o país. Os provedores são reembolsados pelas despesas no fornecimento de refeições nutritivas que
satisfazem os requisitos do USDA (Departamento de Agricultura dos EUA). Este programa é essencial no melhoramento
da qualidade dos serviços prestados pelas creches e o torna acessível às famílias de baixa renda.
Refeições As creches domiciliares e centros CACFP seguem os requisitos estabelecidos pelo USDA quanto às refeições.
DESJEJUM

ALMOÇO OU JANTAR

MERENDAS (2 DE 5 GRUPOS)

Leite
Legume ou fruta
Cereais/pão ou carne/substituto de
carne

Leite
Legume
Fruta ou legume
Cereais/pão
Carne/substituto de carne

Leite
Legume
Frutas
Cereais/pão
Carne/substituto de carne

Instituições Várias creches-instituição e creches domiciliares participam do programa CACFP e compartilham de uma
Participantes meta em comum que é servir refeições e merendas nutritivas aos seus participantes. As instituições
participantes incluem:
• Creches-instituição: Instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que são licenciadas ou
aprovadas, programas Head Start, algumas outras instituições de fins lucrativos.
• Residências que funcionam como creches: Residências privadas que são licenciadas ou aprovadas.
• Programas de creches fora do horário escolar: Instituições situadas em áreas de baixa renda
fornecem merendas gratuitas às crianças em idade escolar e juventude.
• Albergues para desamparados: Abrigos de emergência fornecem alimentos às crianças desamparadas.
Elegibilidade As agências estaduais reembolsam as instituições que oferecem serviços de creche às
seguintes crianças não residentes:
• crianças abaixo de 12 anos de idade
• crianças de migrantes menores de 15 anos, e
• jovens até 18 anos de idade em programas de creche fora do horário escolar em áreas carentes.
Informações Se houver alguma pergunta sobre CACFP, por favor entre em contato com:
para Contato
Organização patrocinadora

USDA é um provedor e empregador
que oferece oportunidades iguais

State Director, CACFP
NYS Department of Health
Division of Nutrition
150 Broadway Suite 650
Albany, NY 12204-2719
1-800-942-3858 (in NY only)
518-402-7400

Portuguese

