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APRESENTAÇÃO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um instrumento 
de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e de garantia do 
Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada (DHANA), atendendo 
em torno de 39,8 milhões de estudantes da rede pública de educação bá-
sica no Brasil (BRASIL, 2021b). A Lei n.º 11.947/2009 é um marco na política 
de alimentação escolar por ampliar o número de estudantes beneficiados 
e alinhar o PNAE às suas diretrizes, que envolvem a promoção de uma ali-
mentação adequada e saudável, variada e que respeite a cultura alimentar 
local (BRASIL, 2009). A citada lei estabelece que a responsabilidade técnica 
pelo PNAE compete exclusivamente à(ao) nutricionista e que, do total dos 
recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), no mínimo 30% (trinta por cento) devem ser utiliza-
dos na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Fami-
liar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, com vistas 
ao desenvolvimento econômico e sustentável local (BRASIL, 2009). 

As normas para a execução técnica, administrativa e financeira do PNAE 
que devem ser seguidas por todos os entes da federação foram definidas 
com a publicação das Resoluções do FNDE n.º 02/2020, n. 06/2020 e n.º 
20/2020 (BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020c). Com isso, diversos 
foram os desafios impostos para atender à alimentação escolar a ser ofereci-
da aos estudantes da educação básica em todo o território brasileiro.

O “Projeto Comida de Verdade na Escola: a importância da Nutri-
ção e da Agricultura Familiar no PNAE”, que denominaremos resumi-
damente “Projeto Comida de Verdade” a partir daqui, está vinculado ao 
CRN-9. O mesmo foi lançado em fevereiro de 2021 com o objetivo de 
fortalecer o papel das(os) Nutricionistas, Técnicos em Nutrição e Dietética 
(TND) e Agricultores Familiares na alimentação das escolas públicas mi-
neiras. Dentre as atividades previstas, está a elaboração de materiais que 
orientem, facilitem e valorizem a atuação dos profissionais de Nutrição 
que trabalham no PNAE, como forma de reconhecimento da importância 
e do papel para a execução dessa política pública.

As resoluções já citadas, publicadas pelo FNDE, trouxeram diversas mu-
danças que impactam positivamente na saúde dos escolares. Dentre elas, 
destaca-se a proibição da adição de açúcar, mel e adoçante nas prepa-
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rações culinárias e bebidas e da oferta de alimentos ultraprocessados às 
crianças menores de 3 anos de idade, e ainda, o aumento da lista de ali-
mentos que não devem ser adquiridos com recursos federais (INAE, 2021).

Tais modificações se justificam pelo aumento do excesso de peso (sobre-
peso e obesidade) na população infantil, acometendo 3 em cada 10 crianças 
brasileiras de 5 a 9 anos de idade, e pela relação existente entre o aumen-
to do consumo de alimentos ultraprocessados e as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT), principalmente a obesidade (BRASIL, 2019a). Elas 
foram baseadas em documentos do Ministério da Saúde, como o “Guia Ali-
mentar para a População Brasileira” (BRASIL, 2014); o “Guia Alimentar para 
Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos” (BRASIL, 2019b); o “Plano de Ação 
para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes” (OPAS, 2014); e 
o “Modelo de Perfil Nutricional” (OPAS, 2016). 

Considerando o exposto, o presente material foi elaborado com o pro-
pósito de orientar os profissionais da área da Nutrição no cumprimento das 
atuais legislações relacionadas ao PNAE, assim como disponibilizar mate-
riais relativos à alimentação escolar, com o intuito de auxiliar nas atividades 
desempenhadas por estes.
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Legenda Illaboribus. 
Quibusa quat.

Ficiisque nis net od

FOTO: FULANO DE TAL

COORDENAÇÃO TÉCNICA DAS AÇÕES 
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

A(o) nutricionista que atua no PNAE deve respeitar as diretrizes do 
programa, conforme a Lei n.º 11.947/2009, e cumprir todas as atividades 
obrigatórias e complementares descritas na Resolução CFN n.º 465/2010 
(BRASIL, 2009; BRASIL, 2010a). Enquanto isso, a Entidade Executora1 (EEx) 
deve oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para os pro-
fissionais e cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de nu-
tricionistas por escolares, prevista na mesma Resolução (TABELA 1). 

Tabela 1 - Parâmetros numéricos mínimos de referência, por entidade exe-
cutora, para a educação básica

N. de alunos N. Nutricionistas Carga horária TÉCNICA 
mínima semanal recomendada

Até 500 1 RT 30 horas

501 a 1.000 1 RT + 1 QT 30 horas

1.001 a 2.500 1 RT + 2 QT 30 horas

2.501 a 5.000 1 RT + 3 QT 30 horas

Acima de 5.000
1 RT + 3 QT e + 01 QT 
a cada fração de 2.500 

alunos
30 horas

 Fonte: CFN (2010)

Conforme a Resolução citada, a(o) nutricionista que atua no PNAE precisa: 
• realizar antropometria e acompanhar o estado nutricional dos(as) 
escolares;
• identificar estudantes com necessidades nutricionais específicas;
• planejar e elaborar os cardápios e as fichas técnicas das prepara-

1 Entidade Executora (EEx): Secretarias de Estado da Educação, Prefeituras Municipais e 
escolas federais, responsáveis pela execução do PNAE, inclusive pela utilização e comple-
mentação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de contas, pela 
oferta de alimentação nas escolas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 
escolar, e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados.
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ções que compõem o cardápio;
• realizar atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN);
• participar da aplicação de testes de aceitabilidade das refeições;
• planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, com-
pra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos; 
• interagir com os agricultores familiares durante a aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar;
• participar do processo de licitação e da compra direta da Agricul-
tura Familiar para a aquisição de gêneros alimentícios; 
• orientar e supervisionar a higienização de ambientes, utensílios e 
veículos de transporte de alimentos;
• elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para as unidades 
escolares;
• elaborar o plano de trabalho anual;
• assessorar o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no que diz 
respeito às questões técnicas.

Para atuar no Programa, a(o) profissional, nutri-
cionista habilitada(o), deverá ter vínculo de trabalho 
junto ao Setor de Alimentação Escolar da Secretaria 
de Educação da EEx, bem como solicitar assunção 
de responsabilidade técnica (RT) ou formalizar atua-
ção como quadro técnico (QT) junto ao seu respec-
tivo Conselho Regional de Nutricionistas (CRN). No 
caso de profissionais inscritos no CRN-9, as orienta-
ções estão disponíveis em: https://crn9.org.br/servi-
co/documentos-para-atuacao-no-pnae/. 

Após concessão da RT pelo CRN, é emitida a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e para 
as(os) nutricionistas do QT, é emitida a Declaração 
de QT. A ART e a Declaração de QT devem ser en-
viadas ao FNDE por meio do SigPNAE, no qual a(o) 
profissional deve estar cadastrada(o).

No caso de 
profissionais 
inscritos no 
CRN-9, as 
orientações 
estão 
disponíveis 
em:

https://crn9.org.br/servico/documentos-para-atuacao-no-pnae/
https://crn9.org.br/servico/documentos-para-atuacao-no-pnae/


PARA SABER MAIS!

Para informações resumidas e rápidas sobre o PNAE, consulte: 
folders desenvolvidos pelo FNDE.
São 10 folders que tratam de assuntos importantes para os ato-
res do PNAE como: objetivo e diretrizes do pro-
grama, EAN, agricultura familiar, controle de 
qualidade, prestação de contas e muito mais. 
Disponível em: http://www.fnde.gov.br/compo-
nent/k2/item/5842-folder-pnae  

Para conhecer mais sobre suas atribuições no Pro-
grama, acesse: Manual de apoio para as ativida-
des técnicas do Nutricionista do Âmbito do PNAE. 
Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.
php/programas/pnae/pnae-area-gestores/
pnae-manuais-cartilhas/item/10493-manual-de-apoio-para-as-
-atividades-t%C3%A9cnicas-do-nutricionista-no-mbito-do-pnae
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http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/5842-folder-pnae
http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/5842-folder-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/10493-manual-de-apoio-para-as-atividades-t%C3%A9cnicas-do-nutricionista-no-mbito-do-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/10493-manual-de-apoio-para-as-atividades-t%C3%A9cnicas-do-nutricionista-no-mbito-do-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/10493-manual-de-apoio-para-as-atividades-t%C3%A9cnicas-do-nutricionista-no-mbito-do-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/10493-manual-de-apoio-para-as-atividades-t%C3%A9cnicas-do-nutricionista-no-mbito-do-pnae
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A alimentação escolar corresponde a todo alimento oferecido no am-
biente escolar, independentemente de sua origem, durante o período le-
tivo, sendo considerada um direito de todos os estudantes matriculados 
na educação básica pública no Brasil e, portanto, é um dever do Estado 
(BRASIL, 2009; BRASIL, 2020a). Seu objetivo é contribuir para o cresci-
mento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, e a forma-
ção de práticas alimentares saudáveis. As principais estratégias para tal 
são a realização de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e a 
oferta de refeições que atendam às necessidades nutricionais dos escola-
res durante o período de permanência dos mesmos no ambiente escolar, 
durante o ano letivo (BRASIL, 2020a). 

Algumas diretrizes do PNAE serão mais discutidas neste material, mas 
todas estão ilustradas a seguir: 

DIRETRIZES 
DO PNAE

Figura 01. Diretrizes do PNAE.

O emprego da 
alimentação saudável 

e adequada

A participação  
da comunidade no 

controle social

A universalidade 
do atendimento

O apoio ao desenvolvimento 
sustentável

A inclusão da Educação Alimentar 
e Nutricional no processo de 

ensino e aprendizagem
O direito à alimentação escolar
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL (EAN) NO PNAE

Sobre o conceito de EAN, temos:
As ações de EAN são formativas e devem acontecer de forma 

contínua e permanente e envolver vários profissionais e campos 

disciplinares, como cultura, história, geografia e outros, uma vez 

que a alimentação pode ser um conteúdo de aprendizado espe-

cífico, mas também pode compreender um recurso para apren-

dizagem de diferentes temas. Para realizar tais ações, pode-se 

utilizar o alimento, a alimentação e/ou a horta escolar, quando 

couber, além da ludicidade, por meio de teatro, filme, música, 

etc. Sempre objetivando o estímulo à adoção voluntária de prá-

ticas e escolhas alimentares saudáveis (BRASIL, 2020a).

A EAN é um campo de ação da SAN e da promoção da saúde e tem 
sido considerada uma estratégia fundamental para a prevenção e controle 
dos problemas alimentares e nutricionais contemporâneos (BRASIL, 2012). 
Diante de sua importância, a Lei n.º 11.947/2009 e a Resolução do FNDE 
n.º 06/2020, apontam que uma das diretrizes da alimentação escolar cor-
responde à inclusão destas ações de EAN no processo de ensino-aprendi-
zagem, uma vez que perpassa o currículo escolar. Os temas sobre alimen-
tação e Nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida devem 
ser abordados, de forma a promover a SAN.

Ademais, a Lei n.º 13.666/2018, cujo texto alterou a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996), preconiza que os currícu-
los escolares dos ensinos fundamental e médio incluam o tema transversal 
da Educação Alimentar e Nutricional nas disciplinas de Ciências e Biologia, 
respectivamente (BRASIL, 2018f).

Desse modo, para que a EAN seja implementada no processo de en-
sino-aprendizagem, é essencial que profissionais de educação e nutricio-
nistas que atuam no Programa se articulem com os profissionais de outros 
setores, como da saúde, da agricultura e do meio ambiente. Assim, haverá 
a troca e construção coletiva de saberes e, então, uma atuação conjunta 
e coordenada, garantindo que os esforços sejam mais efetivos e eficazes 
(BRASIL, 2012; BRASIL, 2020a). 



PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS  

PPAARRAA  AAÇÇÃÃOO  

EEMM  EEAANN

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO? 

As ações de EAN devem ser planejadas em articulação com 
a direção e coordenação pedagógica das escolas. (Art. 14 da 
Resolução/CD/FNDE n.º 6/2020).

A Resolução FNDE n.º 06/2020 cita os princípios para as ações 
de EAN (figura 2), de acordo com o Marco de Referência de Edu-
cação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas. 

Figura 2. Princípios e Práticas para Educação Alimentar e Nutri-
cional (MDS, 2018). 
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O Marco foi construído com a colabo-
ração de vários atores, que se dedicam 
ao tema e acreditam que a EAN contribui 
para a realização do DHAA. Tem como ob-
jetivo promover a reflexão junto a orienta-
ções da prática em ações de EAN, princi-
palmente, na ação pública. Está disponível 
em: https://www.cfn.org.br/wpcontent/
uploads/2017/03/marco_EAN.pdf

Para conhecer melhor o que a Resolução 
FNDE n.º 06/2020 propõe a respeito das 
ações da EAN no âmbito do PNAE, acesse  
https://www.youtube.com/watch?v=pr-
Jnk1S9Pbg&list=PL1DvWZNqAtqI6UbdE-
Sh0oAKDSIf4LbJJB&index=6
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https://www.youtube.com/watch?v=prJnk1S9Pbg&list=PL1DvWZNqAtqI6UbdESh0oAKDSIf4LbJJB&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=prJnk1S9Pbg&list=PL1DvWZNqAtqI6UbdESh0oAKDSIf4LbJJB&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=prJnk1S9Pbg&list=PL1DvWZNqAtqI6UbdESh0oAKDSIf4LbJJB&index=6
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/marco_EAn.pdf
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ATENÇÃO: O planejamento e a execução das ações de EAN 
devem ser documentados.

PARA SABER MAIS!
Para entender melhor sobre os princípios da 
EAN, consulte o livro “Princípios e Práticas 
para Educação Alimentar e Nutricional”. Ele 
pode auxiliar no planejamento e execução 
das ações de EAN, aplicando os princípios e 
conceitos tratados no Marco de Referência. 
Está disponível em: https://www.mds.gov.br/
webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/
caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutri-
cional/21_Principios_Praticas_para_EAn.pdf 

Alguns exemplos de atividades de Educação Alimentar e Nutricional são 
descritos a seguir:

- Atividade de Língua Portuguesa do 1º ano - produção escrita de 
receitas de preparações culinárias comuns em festas juninas;

- Atividade de Ciências do 1º ano - descobrir os alimentos por meio 
dos órgãos dos sentidos, de olhos vendados;

- Atividade de Língua Portuguesa do 2º ano - leitura de tirinha e escrita 
de qual alimento os estudantes levariam em um piquenique da turma;

- Atividade de Matemática do 2º ano - criação de situação problema 
em que alguns estudantes compraram um certo número de vege-
tais, com perguntas para que os estudantes montem e realizem ope-
rações matemáticas. 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/21_Principios_Praticas_para_EAn.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/21_Principios_Praticas_para_EAN.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/21_Principios_Praticas_para_EAN.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/21_Principios_Praticas_para_EAN.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/21_Principios_Praticas_para_EAN.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/21_Principios_Praticas_para_EAN.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/21_Principios_Praticas_para_EAN.pdf
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Mais exemplos e detalhamen-
to das ações citadas, acesse o 
“Livro de atividades para a pro-
moção da alimentação saudá-
vel na escola”, disponível em: 
https://crn9.org.br/wp-content/
uploads/2021/04/Livro-EAN-di-
gital-09-04-2021-Luciana-Neri_
compressed.pdf

Caderno de Ações de Educação 
Alimentar e Nutricional

Florianópolis, 2018

LIVRO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO
DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

NA ESCOLA

Acesse também o “Caderno de 
Ações de Educação Alimentar e 
Nutricional” da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, disponível 
em: https://cecanesc.paginas.ufsc.
br/files/2019/09/Caderno-deA%-
C3%A7%C3%B5es de-EAN-PDF-
vers%C3%A3o-final-com-ficha-ca-
talogr%C3%A1fica.pdf

Abaixo, disponibilizamos alguns materiais para o desenvolvimento de 
atividades de EAN:

Clique nas capas para acessar os livros

https://crn9.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Livro-EAN-digital-09-04-2021-Luciana-Neri_compressed.pdf
https://crn9.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Livro-EAN-digital-09-04-2021-Luciana-Neri_compressed.pdf
https://crn9.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Livro-EAN-digital-09-04-2021-Luciana-Neri_compressed.pdf
https://crn9.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Livro-EAN-digital-09-04-2021-Luciana-Neri_compressed.pdf
https://cecanesc.paginas.ufsc.br/files/2019/09/Caderno-de-A%C3%A7%C3%B5es-de-EAN-PDFvers%C3%A3o-final-com-ficha-catalogr%C3%A1fica.pdf
https://crn9.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Livro-EAN-digital-09-04-2021-Luciana-Neri_compressed.pdf
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NUTRICIONISTAS DO PNAE, VOCÊS CONHECEM A “JORNADA DE 
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO FNDE”?

Figura 3. Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (FNDE, 2020).

A caminho da sua 4ª edição, a Jornada de EAN do FNDE tem o objetivo 
de incentivar o debate e a prática das ações de EAN no ambiente escolar e 
dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas, tendo como 
tema norteador a promoção da alimentação saudável e a prevenção da 
obesidade infantil no ambiente escolar.

Anualmente, são definidos 4 temas a serem trabalhados nas escolas ins-
critas, sob a orientação da(o) nutricionista RT e com o apoio do FNDE, no 
que tange ao material para a realização da Jornada. 

Acesse e conheça sobre a Jornada de EAN do 
FNDE, disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/
acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/
pnae/campanhas/pnae-concurso-jornada-ean

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/campanhas/pnae-concurso-jornada-ean
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/campanhas/pnae-concurso-jornada-ean
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/campanhas/pnae-concurso-jornada-ean


ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS NA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 

A(o) nutricionista RT pelo PNAE deve elaborar os cardápios utilizando 
prioritariamente alimentos in natura ou minimamente processados, res-
peitando as necessidades nutricionais, os hábitos e cultura alimentares 
regionais, a sazonalidade e diversidade alimentar presentes no bioma da 
região2, promovendo uma alimentação adequada, saudável e sustentável 
(BRASIL, 2020a). Dessa forma, os cardápios devem atender: 

Aos estudantes que apresentem necessidades alimenta-
res especiais, via diagnóstico (laudo) médico, tais como 
doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias 
e intolerâncias alimentares, dentre outras.

As especificidades culturais das comunidades indígenas 
e/ou quilombolas.

Às necessidades nutricionais diárias dos estudantes, de 
acordo com a faixa etária e período de permanência na 
escola, sendo elas apresentadas no quadro 1.

2 Os biomas de Minas Gerais são: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga

Falando em cultura... VOCÊ SABIA?

Em Minas Gerais, há 19 etnias indígenas: Maxakali, Xakriabá, 
Krenak, Aranã, Mukuriñ, Pataxó, Pataxó hã-hã-hãe, Catu-Awá-A-
rachás, Kaxixó, Puris, Xukuru-Kariri, Tuxá, Kiriri, Canoeiros, Kama-
kã, Karajá, Guarani e Pankararu (CAMARGO, 2020).

Existem também 1.043 Comunidades Negras 
Quilombolas identificadas atualmente (CEDEFES, 
2021). Para saber quais são, acesse: https://www.ce-
defes.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Relacao-
-CNQ-em-Minas-Gerais-atualizadaem04062021.pdf 
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Quadro 1 - Necessidades nutricionais que devem ser atendidas nos cardá-
pios, conforme estabelecido pela Resolução FNDE n.º 06/2020.

Modalidade de ensino Período
Recomendação mínima
(% das necessidades 

diárias)

N.º 
mínimo 

de 
refeições

Creches (inclusive as localizadas 
em comunidades indígenas 
ou áreas remanescentes de 

quilombos)

Parcial
30% (energia, 

macronutrientes e 
micronutrientes prioritários)

2

Integral
70% (energia, 

macronutrientes e 
micronutrientes prioritários)

3

Escolas localizadas em 
comunidades indígenas ou 
em áreas remanescentes de 
quilombos (exceto creches)

-
30% (energia e 

macronutrientes) por 
refeição ofertada

-

Educação Básica
Parcial

20% (energia e 
macronutrientes) OU

30% (energia e 
macronutrientes)

1

2 ou mais

Integral 70% das necessidades 
nutricionais 3

Fonte: BRASIL (2020a).

SAIBA MAIS

As recomendações de macronutrientes podem ser consulta-
das no Anexo IV da Resolução FNDE n.º 06/2020. Consulte o 
documento: https://www.fnde.gov.br/index.
php/centrais-de-conteudos/publicacoes/ca-
tegory/100-resolucoes?download=13857: 
resolução%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-
-de-08-de-maio-de-2020. 

https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=13857:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-08-de-maio-de-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=13857:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-08-de-maio-de-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=13857:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-08-de-maio-de-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=13857:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-08-de-maio-de-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=13857:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-08-de-maio-de-2020
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ATENDIMENTO AOS(ÀS) ESTUDANTES COM 
NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS

 
A lei n.º 12.982/2014, que altera a Lei n.º 

11.947/2009, apresenta um novo parágrafo. Este 
garante aos estudantes que necessitem de atenção 
nutricional individualizada — em virtude de estado 
ou de condição de saúde específica —, a elaboração 
de cardápio especial com base em recomendações 
médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais dife-
renciadas. Para saber mais, acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2011-2014/2014/Lei/L12982.htm

Os cardápios devem conter o nome e as informações sobre a prepa-
ração, além da identificação e assinatura da(o) profissional nutricionista, 
conforme os modelos apresentados neste material na seção “Ferramentas 
de apoio à(ao) Nutricionista”. É importante evitar nomes genéricos para 
as preparações, tais como: sopa de legumes, torta de legumes, vitamina 
de frutas e outros. Deve-se tentar descrever os principais componentes 
dessas preparações ou do que se trata a mesma. Os cardápios devem 
estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação, nas uni-
dades escolares e nos sítios eletrônicos oficiais da EEx e serem apresen-
tados periodicamente ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Ade-
mais, são obrigatórias a elaboração das Fichas Técnicas para todas as 
preparações do cardápio.

Lembrete: Para os cardápios de creche, além das informações obri-
gatórias, deve-se apresentar informações sobre a consistência das 
preparações e os micronutrientes prioritários. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12982.htm
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Sobre a composição dos cardápios
Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período 

parcial, os cardápios devem oferecer, obrigatoriamente, no mínimo 280g/
estudante/semana de frutas in natura, legumes e verduras. Já para as uni-
dades escolares que ofertam alimentação escolar em tempo integral, essa 
quantidade passa a ser de 520g/estudante/semana. O quadro 2 traz a 
frequência estabelecida para cada alimento, conforme o período (parcial 
ou integral) em que a unidade escolar fornece a alimentação.

Quadro 2: Frequência de oferta de alimentos estabelecida pelas Resoluções 
n.º 6/2020 e n.º 20/2020.

Alimento Frequência mínima por semana

2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes

Alimentos fonte de ferro heme*     PP/PI

Frutas in natura PP   PI

Legumes e verduras   PP   PI

Vitamina A   PP/PI   

  Frequência máxima por semana

1 vez 2 vezes 3 vezes 7 vezes

Biscoito, bolacha, pão ou bolo   PP1 PP2+ PI3+

Margarina ou creme vegetal PI     

Preparações regionais doces PI     

  Frequência máxima por mês

1 vez 2 vezes

Líquidos lácteos com aditivos ou adoçados PP PI

Doces PP/PI   

Gorduras trans industrializadas PROIBIDO

Alimentos em conserva PP/PI   

Margarina ou creme vegetal   PP

Preparações regionais doces   PP

Produtos cárneos   PP/PI

*alimentos fonte de ferro não heme devem ser acompanhados de facilita-
dores da sua absorção, como alimentos fonte de vitamina C.
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Legenda: PP= período parcial; PI= período integral; PP1= período parcial 
com 1 refeição; PP2+ = período parcial com 2 ou mais refeições; PI3+ = 
período integral com 3 ou mais refeições.
Fonte: BRASIL (2020c).

Para saber mais sobre as alterações dos as-
pectos de Alimentação e Nutrição e de SAN 
da Resolução CD/FNDE n.º 6/2020, acesse 
a nota técnica n. 1879810/2020: https://
www.fnde.gov.br/index.php/programas/
pnae/pnae-area-gestores/pnae-notas-tec-
nicas-pareceres-relatorios

ATENÇÃO: PARA CRIANÇAS 
MENORES DE 3 ANOS DE IDADE

É proibida a oferta de alimentos ultrapro-
cessados e a adição de açúcar, mel e ado-
çante nas preparações culinárias e bebidas.

Para as refeições da alimentação dos es-
tudantes com MAIS DE 3 ANOS de idade, 
as recomendações máximas são:

• açúcar simples adicionado: 7% do valor 
energético total (VET)
• gorduras totais: 15 a 30% do VET
• gordura saturada: 7% do VET
• sódio: 600 mg de sódio ou 1,5 gramas de sal per capita, 
em período parcial, quando ofertada uma refeição; 800 mg 
de sódio ou 2,0 gramas de sal per capita, em período par-
cial, quando ofertadas duas refeições; 1.400 mg de sódio ou 
3,5 gramas de sal per capita, em período integral, quando 
ofertadas três ou mais refeições.

Aprenda 
de maneira 
rápida o 
que a nova 
Resolução, 
CD/FNDE 
n.º 06/2020 
propõe a 
respeito da 
elaboração 
de cardápios 
para creches:

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-notas-tecnicas-pareceres-relatorios
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-notas-tecnicas-pareceres-relatorios
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-notas-tecnicas-pareceres-relatorios
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-notas-tecnicas-pareceres-relatorios
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-notas-tecnicas-pareceres-relatorios
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A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR É 
ATIVIDADE PRIVATIVA DA(O) NUTRICIONISTA, ALÉM DE SER UMA 
EXIGÊNCIA NORMATIVA PARA A GARANTIA DO DHAA E DA SAN 
DOS ESTUDANTES. Portanto, o cálculo do cardápio da alimentação es-
colar é de suma importância e, sendo assim, o FNDE disponibilizou uma 
ferramenta, sem custo, o “PLAN PNAE”, que auxilia a(o) nutricionista a rea-
lizar os cálculos dos cardápios planejados conforme as exigências das le-
gislações vigentes para o PNAE. Para conhecer mais sobre o PLAN PNAE, 
acesse a seção de “Ferramentas de apoio ao Nutricionista” deste material. 

Atente-se para a Variedade 
Recomenda-se que os cardápios do PNAE ofereçam diferentes alimen-

tos por semana, de acordo com o número de refeições ofertadas:

Para cardápios 
que forneçam 1 

refeição/dia: 
mínimo de 10 

alimentos in natura 
ou minimamente 

processados 
por semana;

Para cardápios 
que forneçam 

2 refeições/dia: 
mínimo de 14 

alimentos in natura 
ou minimamente 

processados 
por semana;

Para cardápios que 
forneçam 3 ou mais 

refeições/dia:
 mínimo de 23 

alimentos in natura 
ou minimamente 

processados 
por semana. 
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VOCÊ CONHECE?

Para auxiliar na elaboração de cardápios variados e saudáveis, 
o Grupo de Pesquisa em Alimentação e Nutrição Escolar da 
Escola de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro elaborou o e-book “Alimentação Escolar: compartilhando 
preparações culinárias para a execução do 
PNAE - Um E-book vivo”. 

Este material traz preparações culinárias di-
versificadas, saudáveis e práticas, que foram 
testadas previamente e que atendem à Re-
solução n.º 6/2020. Você pode adaptá-las de 
acordo com a realidade do local onde atua. 
https://rebrae.com.br/php/biblioteca_virtual/
uploads/pdf/29-07-2021-10-39-57_564180_
alimentacao_ecolar:_compartilhando_pre-
paracoes_culinarias_para_a_execucao_do_
pnae_-_um_e-book_vivo.pdf

Pode-se, ainda, utilizar frutas, verduras e legumes em diferentes prepa-
rações para aumentar a aceitabilidade por parte dos(as) escolares e manter 
um cardápio variado, além de utilizar esses alimentos de forma integral.

Para ter acesso a diversas receitas, acesse 
o livro “Na cozinha com as frutas, legu-
mes e verduras’’. Disponível em: https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
cozinha_frutas_legumes_verduras.pdf 

https://rebrae.com.br/php/biblioteca_virtual/uploads/pdf/29-07-2021-10-39-57_564180_alimentacao_ecolar:_compartilhando_preparacoes_culinarias_para_a_execucao_do_pnae_-_um_e-book_vivo.pdf
https://rebrae.com.br/php/biblioteca_virtual/uploads/pdf/29-07-2021-10-39-57_564180_alimentacao_ecolar:_compartilhando_preparacoes_culinarias_para_a_execucao_do_pnae_-_um_e-book_vivo.pdf
https://rebrae.com.br/php/biblioteca_virtual/uploads/pdf/29-07-2021-10-39-57_564180_alimentacao_ecolar:_compartilhando_preparacoes_culinarias_para_a_execucao_do_pnae_-_um_e-book_vivo.pdf
https://rebrae.com.br/php/biblioteca_virtual/uploads/pdf/29-07-2021-10-39-57_564180_alimentacao_ecolar:_compartilhando_preparacoes_culinarias_para_a_execucao_do_pnae_-_um_e-book_vivo.pdf
https://rebrae.com.br/php/biblioteca_virtual/uploads/pdf/29-07-2021-10-39-57_564180_alimentacao_ecolar:_compartilhando_preparacoes_culinarias_para_a_execucao_do_pnae_-_um_e-book_vivo.pdf
https://rebrae.com.br/php/biblioteca_virtual/uploads/pdf/29-07-2021-10-39-57_564180_alimentacao_ecolar:_compartilhando_preparacoes_culinarias_para_a_execucao_do_pnae_-_um_e-book_vivo.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cozinha_frutas_legumes_verduras.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cozinha_frutas_legumes_verduras.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cozinha_frutas_legumes_verduras.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cozinha_frutas_legumes_verduras.pdf
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Para receitas utilizando o alimento inte-
gralmente, consulte o livro “Banco de Ali-
mentos e Colheita Urbana: Aproveitamen-
to integral dos alimentos” do Mesa Brasil/
SESC. Disponível em: https://mesabrasil.
sescsp.org.br/media/1016/receitas_n2.pdf 

DICA

COMPOSTAGEM: Caso os talos, folhas e cascas dos ali-
mentos não tenham boa aceitabilidade pelos escolares, 
elas podem virar compostos para a horta. Converse com 
um técnico de extensão rural para apoiar essa ação!

Verifique a Aceitabilidade
A EEx deve aplicar teste de aceitabilidade para os(as) estudantes 

sempre que introduzir no cardápio um alimento novo ou quaisquer ou-
tras alterações no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceita-
ção dos cardápios praticados frequentemente. Este deve ser planejado 
e coordenado pela(o) nutricionista RT do PNAE, conforme metodologia 
definida pelo FNDE.

O teste de aceitabilidade é uma combinação de processos metodoló-
gicos, com respaldo científico, que visa medir a aceitação da alimentação 
pelos estudantes. Ele é um importante instrumento para avaliar a qualida-
de do serviço oferecido, além de evitar o desperdício dos recursos repassa-
dos pelo governo com gêneros alimentícios que não agradam ao paladar 
dos(as) escolares. Os testes de aceitabilidade mais utilizados são a Esca-
la Hedônica e o resto ingestão (avaliação do que sobrou nos pratos ou 
bandejas), reconhecidos pela praticidade.

https://mesabrasil.sescsp.org.br/media/1016/receitas_n2.pdf
https://mesabrasil.sescsp.org.br/media/1016/receitas_n2.pdf
https://mesabrasil.sescsp.org.br/media/1016/receitas_n2.pdf
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Abaixo, seguem alguns exemplos de teste de aceitabilidade utilizan-
do a Escala Hedônica, segundo o “Manual para aplicação dos testes de 
aceitabilidade no PNAE”: 

Escala hedônica facial para escolares de 1° a 5° ano 

Escala hedônica verbal para escolares a partir do 6° ano

Escala hedônica em braile para estudantes 
com deficiência visual alfabetizados 

PARA SABER 
MAIS:
Acesse o 
“Manual para 
aplicação dos 
testes de 
aceitabilidade 
no PNAE”, 
disponível em:

Fonte: Manual para aplicação dos testes de acei-
tabilidade no Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE) (FNDE, 2017).

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas?limitstart=0
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA 
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Os recursos destinados à aquisição de alimentos devem ser aplicados 
da seguinte forma:

Grupos de alimentos % dos recursos a serem investidos

In natura ou minimamente processados No mínimo, 75%

Processados e ultraprocessados No máximo, 20%

Ingredientes culinários processados No máximo, 5%

As recomendações da Resolução n.º 6/2020 acerca da elaboração de 
cardápios para a alimentação escolar seguem as orientações preconi-
zadas pelo “Guia Alimentar para a População Brasileira” e pelo “Guia 
Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos”.

O “Guia Alimentar para a População Brasileira” é um mate-
rial que foi elaborado para todos os brasileiros e tem como 
foco principal a promoção da saúde e a prevenção de 
doenças. Representa um instrumento de apoio e incentivo 
às práticas alimentares saudáveis de indivíduos e coletivi-
dades, assim como serve de base para 
políticas, programas e ações de saúde e 
de SAN. Disponível em: https://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_ali-
mentar_populacao_brasileira_2ed.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
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O “Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 
2 Anos” apresenta recomendações e informações acerca 
da alimentação de crianças de até dois anos de idade, 
as quais estão alinhadas com o “Guia Alimentar para a 
População Brasileira”. Esse material visa a promoção da 
saúde e o crescimento e desenvolvimento adequado, e 
pode ser utilizado tanto pelas famílias quanto por pro-
fissionais na elaboração de ações de 
EAN em âmbito individual e coletivo. 
Disponível em: http://189.28.128.100/
dab/docs/portaldab/publicacoes/
guia_da_crianca_2019.pdf

VOCÊ SABIA?

Que você pode trabalhar as recomendações 
do “Guia Alimentar para a População Brasilei-
ra” nas escolas, de forma prática e divertida?

O Ministério da Saúde desenvolveu cadernos 
de atividades que auxiliam os(as) profissionais 

Brasília – DF
2018

VENDA PROIBIDA

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Clique nas capas para acessar os cadernos

da Educação e da Saúde a levar os conteúdos do “Guia Alimentar” para as 
escolas, de acordo com a faixa etária dos(as) estudantes. Veja:

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_atividades_ensino_fundamental_I.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/promocao_alimentacao_saudavel_ensino_fundamental_II.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_atividades_educacao_infantil.pdf


CAMINHOS  
DA COMIDA: 
Conteúdo voltado para  
professores e profissio-
nais de saúde. Aborda 
as dimensões da ali-
mentação e os com-
ponentes do sistema 
alimentar e, ainda, a 
importância da pro-
moção da alimentação 
adequada e saudável 
no ambiente escolar.

NICO E O 
TUBÉRCULO: 
Conteúdo voltado para 
estudantes do Ensino 
Fundamental I, aborda 
os temas cultura ali-
mentar, comensalidade 
e grupos de alimentos, 
por meio da história 
de Nico, um menino 
que descobre o valor 
da cultura alimentar de 
sua família quando rea-
liza uma tarefa escolar.

SEM  
CANTINA:
Conteúdo voltado para 
estudantes do Ensino 
Fundamental II, aborda 
o tema dos alimentos 
ultraprocessados por 
meio da história de 
dois adolescentes que 
investigam sobre o as-
sunto depois de se de-
pararem com a cantina 
da escola fechada.

VÍDEOS INTERESSANTES

Clique nas telas para 
acessar os vídeos
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https://www.youtube.com/watch?v=BYw0EVdQbV8&ab_channel=SapsSecretariadeAten%C3%A7%C3%A3oPrim%C3%A1ria%C3%A0Sa%C3%BAde
https://www.youtube.com/watch?v=biq3xE3O3Zc&ab_channel=SapsSecretariadeAten%C3%A7%C3%A3oPrim%C3%A1ria%C3%A0Sa%C3%BAde
https://www.youtube.com/watch?v=4Ql6nOxbyKI&ab_channel=SapsSecretariadeAten%C3%A7%C3%A3oPrim%C3%A1ria%C3%A0Sa%C3%BAde
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CLASSIFICAÇÃO NOVA DOS ALIMENTOS

ALIMENTOS IN NATURA:
Como o nome já diz, são naturais, não passaram 
por nenhum processamento. Exemplos: Frutas, 
legumes, verduras, carnes. 

ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS:

São aqueles que passaram por processos como 
limpeza, moagem ou pasteurização e não tive-
ram acréscimo de substâncias. Exemplos: Arroz, 
feijão, lentilha, leite, tubérculos, ovos, suco de 
frutas natural sem açúcar.

ALIMENTOS PROCESSADOS:
São feitos com adição de sal ou açúcar para au-
mentar a durabilidade e/ou sabor e deixá-los mais 
atraentes. Exemplos: conservas de legumes, com-
potas de frutas, geleias, carnes salgadas e defu-
madas, sardinha e atum enlatados, queijos e pães. 

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS:
Geralmente contêm pouco ou nenhum alimento 
natural ou inteiro. Possuem aditivos alimentares. 
Exemplos: biscoitos, chocolates, salgadinhos, 
macarrão instantâneo, alimentos congelados e 
prontos para consumo (pizza, lasanha, hambúr-
guer), refrescos, refrigerantes. 

INGREDIENTES CULINÁRIOS PROCESSADOS:
São utilizados para temperar e cozinhar os ali-
mentos. Esses alimentos passam por processo de 
moagem, prensagem ou refino. Exemplos: açúcar, 
mel, sal, óleo vegetal, manteiga. (BRASIL, 2014)

ATENÇÃO: Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser 
a base da nossa alimentação!
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Aquisição de alimentos  
da Agricultura Familiar

A aquisição da Agricultura Familiar, que deve compreender, no mínimo, 
30% dos recursos repassados pelo FNDE, poderá ser realizada dispensando-
-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com 
os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 
37 da Constituição Federal3, e os alimentos atendam 
às exigências do controle de qualidade estabeleci-
das pelas normas que regulamentam a matéria.

Para esse processo, é muito importante que a(o) 
nutricionista RT do PNAE realize a especificação 
detalhada dos gêneros alimentícios que deseja ad-
quirir, para o sucesso da contratação. 

3 São eles: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publici-
dade e Eficiência.

Para auxiliar 
nesse 
processo, 
pode-se 
acessar a Nota 
Técnica n.º 
5007/2016, 
disponível em:
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A(o) Nutricionista e a Agricultura Familiar
Dentre os procedimentos básicos para que a com-

pra da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE acon-
teça, a primeira etapa é de responsabilidade da(o) nu-
tricionista e corresponde à elaboração dos cardápios.

Mas, antes de elaborá-los, é necessário que a(o) 
profissional responsável tenha conhecimento sobre 
o mapeamento dos produtos da Agricultura Fami-
liar locais, realizado em parceria com as Organiza-
ção das Nações Unidas para Alimentação e Agri-
cultura (FAO), Instituições de Assistência Técnica e 
Extensão Rural e Secretaria Municipal de Agricul-
tura. A partir disso, ela(e) conhecerá a Agricultura 
Familiar da região, a diversidade, a sazonalidade e 
a cultura alimentar local e conseguirá elaborar car-
dápios saudáveis a partir dessas informações. 

Finalizada a elaboração dos cardápios, a(o) nutri-
cionista deve informar à Entidade Executora (EEx) 
qual a demanda de alimentos, especificando os 
produtos e suas respectivas quantidades. As etapas 
subsequentes ficam a cargo da EEx e dos grupos 
formais e informais de agricultores familiares. 

INFORME-SE!
Para saber 
sobre o passo 
a passo para 
compra da 
Agricultura 
Familiar, acesse 
o documento 
do FNDE 
“Aquisição 
de produtos 
da agricultura 
familiar para 
alimentação 
escolar”, 
disponível em:

https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=9815:pnae-manual-aquisicao-de-produtos-da-agricultura-familiar-para-a-alimentacao-escolar-2-edicao
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SAIBA MAIS 

Conheça mais sobre a Agricultura Familiar e sua impor-
tância para a SAN lendo o livro: “Compras Institucionais 
para promoção da Alimentação Adequada e Saudável: 
as contribuições do Programa de Aquisição de Ali-
mentos”. Você poderá acessá-lo em: 
http://www.mds.gov.br/webarqui-
vos/arquivo/seguranca_alimentar/ 

caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nu-
tricional/22_CI_EAN.pdf

 
O vídeo a seguir é uma forma rápida 

e didática de sensibilizar os atores do 
PNAE quanto à importância da com-
pra da Agricultura 
Familiar, especial-
mente no momento 

de pandemia da Covid-19. ACESSE! https://
www.youtube.com/watch?v=Lbo1hAZXuRw 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbo1hAZXuRw
https://www.youtube.com/watch?v=Lbo1hAZXuRw
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/22_CI_EAN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lbo1hAZXuRw


Um estudo publicado recentemente apontou que, de um total de 602 
amostras de alimentos coletadas no Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos do Estado de Minas Gerais (PARA-MG), 62,3% 
apresentaram resíduos de agrotóxicos e 22,6% resultaram em laudos insatis-
fatórios. Entre os resultados insatisfatórios, 86,8% apresentavam resíduos de 
agrotóxicos não autorizados para a cultura agrícola e 13,2% continham agrotó-
xicos acima do limite máximo permitido pela legislação (RIBEIRO et al., 2020).

Os dados do Censo Agropecuário realizado em 2006 apontam a Agri-
cultura Familiar como produtora de 70% dos alimentos consumidos pelos 
brasileiros (IBGE, 2006). O Censo também evidenciou que 27% dos esta-
belecimentos agropecuários utilizavam agrotóxicos no país, sendo 27% das 
pequenas propriedades (0 a 10 hectares), 36% das médias propriedades (10 
a 100 hectares) e 80% das maiores propriedades (acima de 100 hectares). 
Portanto, a(o) Nutricionista, sempre que possível, deve optar por alimentos 
adquiridos junto aos pequenos produtores, visto que estes normalmente uti-
lizam menos agrotóxicos e fornecem alimentos mais saudáveis. 

ATENÇÃO PARA A PRESENÇA DE AGROTÓXICOS!

36- -



37- -

CONTROLE DA QUALIDADE 
HIGIÊNICO-SANITÁRIA

Os alimentos podem transportar agentes perigosos para a saúde, 
como contaminantes físicos, químicos e biológicos, causadores de Doen-
ças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), sendo os últimos, princi-
palmente as bactérias, os maiores responsáveis pelos surtos identificados 
no mundo (ASSIS, 2014). 

Os sintomas mais comuns causados por DTHA são dores abdominais, 
náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça e febre, podendo ser, muitas 
vezes, tratados com medicação. Em alguns casos, esses quadros podem 
evoluir para sintomas mais graves, podendo levar até à morte. 

Diante disso, como todos os serviços de alimentação, as escolas de-
vem aplicar medidas de controle higiênico-sanitário desde a aquisição 
até a distribuição e consumo dos alimentos, para garantir a segurança dos 
mesmos e reduzir a ocorrência de DTHA. Para isso, existe a Resolução de 
Diretoria Colegiada (RDC) n.º 216/2004, que dispõe sobre o regulamento 
técnico de boas práticas para serviços de alimentação, e tem como ob-
jetivo estabelecer procedimentos que devem ser realizados para garantir 
as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado (BRASIL, 2004). 
Essas boas práticas são divididas da seguinte forma no documento: 

• Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios;
• Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios;
• Controle integrado de vetores e pragas urbanas;
• Abastecimento de água;
• Manejo dos resíduos;
• Manipuladores;
• Matérias-primas, ingredientes e embalagens;
• Preparação do alimento;
• Armazenamento e transporte do alimen-
to preparado;
• Exposição ao consumo do alimento pre-
parado;
• Documentação e registro;
• Responsabilidade.

Acesse toda 
a Resolução 
216/2004:



Entre as responsabilidades da(o) Nutricionista RT está a 
elaboração do “Manual de Boas Práticas de Manipula-
ção”. Veja o exemplo do “Manual de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos”, da Prefei-
tura de São Paulo, disponível em: ht-
tps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/manual_boas_prati-
cas_alimentos_2019.pdf
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https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/manual_boas_praticas_alimentos_2019.pdf
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REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA PARA 
AGRICULTORES FAMILIARES E 
EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS

O PNAE é um programa que visa garantir a Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) e o desenvolvimento sustentável com incentivo à com-
pra de alimentos diversificados. Para que no mínimo 30% dos recursos 
financeiros repassados pelo FNDE sejam utilizados na aquisição de gê-
neros alimentícios diretamente do agricultor familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas organizações, é necessário ampliar a compra de 
alimentos produzidos localmente.

É importante destacar que a Lei n.º 11.947/2009 definiu que os cardá-
pios da alimentação escolar deverão ser elaborados pela(o) nutricionista 
responsável com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-
-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição 
alimentar da localidade - pautando-se na sustentabilidade e diversificação 
agrícola da região, na alimentação saudável e adequada – e condicionou 
que esses gêneros alimentícios devem atender às exigências do controle 
de qualidade estabelecidas pela legislação (BRASIL, 2009).
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Embora a legislação sanitária não determine a obrigatoriedade de habi-
litação sanitária para produtores de alimentos vegetais in natura, o mesmo 
não ocorre para os alimentos que passaram por algum tipo de processa-
mento, uma vez que estes precisam estar licenciados nos órgãos de con-
trole sanitário para serem produzidos e comercializados, o que inclui as 
compras institucionais realizadas com os recursos do PNAE.

O licenciamento sanitário é a etapa do processo de registro e legaliza-
ção que conduz o interessado à formalização da licença para o exercício 
de determinada atividade econômica de interesse da Vigilância Sanitária. 
Na área de alimentos, essa licença pressupõe a habilitação necessária para 
produzir e comercializar os gêneros alimentícios de forma segura, ou seja, 
que não causem danos à saúde dos consumidores. Todos os estabeleci-
mentos que produzem, manipulam, armazenam e comercializam alimentos 
precisam adquirir esse licenciamento, que é concedido por meio da emis-
são do alvará sanitário (MINAS GERAIS, 2018).

Em muitos municípios brasileiros, os pequenos produtores de alimen-
tos ainda enfrentam grandes dificuldades para a obtenção do licencia-
mento sanitário em virtude, principalmente, do desconhecimento das 
normas voltadas para a produção de alimentos. Em se tratando de pro-
dutores artesanais residentes em comunidades tradicionais indígenas e 
de remanescentes de quilombos, existem limitações ainda maiores para 
a regularização de atividades produtivas.
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Entende-se como produto artesanal aquele produzido em escala reduzi-
da com atenção direta e específica dos responsáveis por sua manipulação, 
cuja produção é, em geral, de origem familiar ou de pequenos grupos, o 
que possibilita e favorece a transferência de conhecimentos sobre técnicas 
e processos originais (MINAS GERAIS, 2018).

A Lei n.º 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da 
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Ru-
rais, define “agricultor familiar” ou “empreendimento familiar rural”, como 
aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até quatro módu-
los fiscais, utiliza predominantemente mão de obra da própria família, detém 
renda familiar originada de seu próprio estabelecimento e dirige seu estabe-
lecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006a).

Pela Lei Complementar Federal n.º 123/2006 (BRASIL, 2006b), o produ-
tor pode formalizar seu empreendimento como:

Microempreendedor Individual (MEI): 
empreendedor que exerce sua atividade 
de industrialização, comercialização e pres-
tação de serviços com receita bruta de até 
R$81 mil por ano ou R$6.750 por mês. Este 
produtor pode ter até um empregado que 
receba salário mínimo e não pode ter parti-
cipação em outra empresa como sócio.

Empreendedor Familiar Rural: agricultor 
que possui microempresa ou empresa de 
pequeno porte, pratica suas atividades 
no meio rural e possui faturamento não 
superior a R$360 mil reais por ano.

Empreendimentos Econômicos Soli-
dários (EES): organizações de caráter 
associativo que realizam atividades eco-
nômicas, cujos participantes sejam tra-
balhadores do meio urbano ou rural e 
exerçam democraticamente a gestão das 
atividades e a alocação dos resultados.



Uma vez formalizado, o empreendimento passa a ter um registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e, com isso, pode emitir nota 
fiscal de serviços e de venda de mercadorias. Assim, pode vender seus 
produtos e prestar serviços para empresas e órgãos públicos e privados. 
O CNPJ também facilita o acesso ao crédito para investimentos junto aos 
bancos e programas governamentais. Para obter mais esclarecimentos so-
bre a formalização de um empreendimento, o produtor rural deve procurar 
os seguintes órgãos: prefeitura de seu município e/ou Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (Emater-MG) e/ou 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O controle sanitário da produção e comercialização de alimentos de ori-
gem vegetal processados, tais como doce, farinha, rapadura, conserva de 
legumes, biscoito e outros, é responsabilidade dos serviços de vigilância 
sanitária. Já os alimentos de origem animal, processados ou ao natural, são 
inspecionados pelos órgãos da agricultura, por meio do Serviço de Inspe-
ção Federal (SIF), Estadual (SIE) e Municipal (SIM).
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Enquanto o SIF é emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), em Minas Gerais o Decreto Estadual n.º 45.821/2011 defi-
niu que compete ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) a fiscalização e o 
licenciamento de produtos de origem animal, adicionados ou não de produ-
tos de origem vegetal. Na existência de um SIM, o mesmo poderá requisitar 
equivalência ao órgão estadual e assumir a responsabilidade pela habilitação 
desses alimentos no âmbito municipal. O Decreto reafirma que, aos serviços 
de vigilância sanitária ligados às Secretarias de Saúde, compete a fiscalização 
e o licenciamento de produtos de origem vegetal. A exceção são alimentos 
como polpas de frutas, bebidas, vinagres, vinhos e derivados da uva e vinho, 
que, apesar de serem de origem vegetal, devem ser fiscalizados e registra-
dos pelos órgãos da agricultura (SIM, IMA ou MAPA) (MINAS GERAIS, 2011).

Pensando em atender ao princípio da equidade e à redução das desi-
gualdades sociais na regularização dos estabelecimentos, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) editou a RDC n.º 49/2013, que facilita 
o licenciamento de pequenos produtores de alimentos (ANVISA, 2013).

Com a publicação da RDC n.º 49/2013, a atuação dos órgãos de vigi-
lância sanitária passou a ser prioritariamente orientadora, ou seja, cabe ao 
agente público informar, explicar e esclarecer aos produtores rurais sobre 
as condições que podem oferecer riscos à sua produção e facilitar a habi-
litação de atividades de menor risco, levando em conta os fatores sociais, 
culturais e históricos envolvidos em cada situação.

No estado de Minas Gerais, a partir da publicação da Resolução SES/MG 
n.º 6.362/2018, a regularização das atividades do microempreendedor indi-
vidual, do empreendedor rural e do empreendimento econômico solidário 
passaram, de acordo com o risco sanitário, a ter tratamento diferenciado, 
conforme as diretrizes previstas na RDC n.º 49/2013 (MINAS GERAIS, 2018). 
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As atividades de baixo risco são aquelas cujo início da operação do estabe-
lecimento ocorre sem a realização de inspeção sanitária e análise documen-
tal prévia por parte do órgão responsável pela concessão do alvará sanitário. 
Pela Resolução SES/MG n.º 6.362/2018, as atividades de baixo risco para 
agricultores familiares poderão ser automaticamente regularizadas, desde 
que o produtor apresente os seguintes documentos na Vigilância Sanitária:

Se microempreendedor individual, o Certifica-
do da Condição de Microempreendedor Indivi-
dual (CCMEI);

Se empreendedor familiar rural, a Declaração 
de Aptidão ao Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (DAP);

Se empreendimento econômico solidário, uma 
das seguintes Declarações: a) Sistema de Infor-
mações em Economia Solidária do Ministério do 
Trabalho e Emprego (SIES/MTE); b) Conselho 
Nacional, ou Estadual, ou Municipal de Econo-
mia Solidária; e c) Declaração de Aptidão ao Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (DAP) Pessoa Jurídica.

A partir da análise de risco, a Vigilância Sanitária pode autorizar o fun-
cionamento de uma atividade mesmo que o produtor não tenha cumprido 
totalmente as normas sanitárias. Neste caso, o agente de fiscalização for-
necerá orientações e prazos para a adequação do empreendimento. Com 
isso, é possível regularizar as atividades de baixo risco instaladas em áreas 
desprovidas de regularização fundiária ou com regulamentação precária e 
até mesmo atividades exercidas em residências. Porém, essa regularização 
pressupõe a permissão dos produtores de alimentos quanto à entrada do 
fiscal no local do exercício das atividades e o atendimento dos requisitos 
sanitários mínimos previstos na Resolução SES/MG n.º 6362/2018.

A concessão automática da licença sanitária parte do entendimento de 
que o empreendedor zelará pelos cuidados sanitários em suas atividades. 
Ele é responsável por aplicar as Boas Práticas de Fabricação (BPF) de ali-
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mentos em seu empreendimento. A fiscalização sanitária poderá visitar 
os empreendimentos de baixo risco a qualquer tempo para verificar as 
condições de funcionamento. No caso de existência de riscos iminentes 
à saúde pública, o alvará sanitário poderá ser suspenso e os empreende-
dores responsabilizados.

O anexo I da Resolução SES/MG n.º 6.362/2018 traz o Regulamento Téc-
nico de Boas Práticas de Manipulação para a Produção de Alimentos, que 
define os requisitos mínimos para o licenciamento e os requisitos gerais 
de higiene e de boas práticas de fabricação para os alimentos produzidos 
pelo produtor rural. Nesse sentido, o produtor que exerce atividades clas-
sificadas como de baixo risco também deverá apresentar o roteiro para 
auto inspeção constante no Anexo III desta Resolução para a Vigilância 
Sanitária municipal. O roteiro é um check list, por meio do qual o próprio 
estabelecimento verifica o seu atendimento a todos os requisitos previstos 
no regulamento técnico. Uma vez cumpridas as exigências, o alvará sani-
tário poderá ser emitido e a inspeção sanitária se dará, posteriormente, a 
critério da autoridade sanitária (FERNANDES; MOREIRA, 2020).

A RDC n.º 49/2013 considerou também a possibilidade do próprio pro-
dutor ser responsável pelas suas atividades. Neste caso, o responsável pelas 
atividades de manipulação dos alimentos poderá ser o proprietário ou fun-
cionário designado, devidamente capacitado, mas sem prejuízo dos casos 
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onde há previsão legal para responsabilidade técnica. Contudo, é importan-
te que este responsável esteja capacitado para exercer a função por meio 
de cursos que abordem pelo menos conhecimentos sobre higiene sanitária, 
manipulação dos alimentos, higiene pessoal e contaminação dos alimentos.

O alvará sanitário será emitido após a assinatura do responsável no Ter-
mo de Ciência e Responsabilidade constante no Anexo I da Resolução 
SES/MG n.º 6.362/2018, no qual o responsável legal firmará compromisso, 
sob as penas da lei, de observar os requisitos exigidos para o exercício das 
atividades sujeitas à ação da Vigilância Sanitária.

Os estabelecimentos produtores e comerciais de gêneros alimentícios 
classificados como de baixo risco, localizados em residências, deverão 
atender aos seguintes requisitos:

I Executar as atividades em local com área física separada das de mora-
dia, podendo compartilhar apenas as dependências de banheiro para 
funcionários, depósito de material de limpeza (DML), vestiário, lavande-
ria e local de depósito de resíduos;

II O local de manipulação de alimentos deverá ser de uso exclusivo para 
a atividade econômica a ser desenvolvida, não podendo servir de per-
manência e uso dos moradores que estejam envolvidos nas atividades 
relacionadas ao empreendimento;

III Os utensílios e equipamentos a serem utilizados para o preparo e 
manipulação de alimentos e demais produtos deverão ser exclusi-
vos para o processo, não podendo ser usados os da moradia, tais 
como panelas, pratos, colheres, garfos, vasilhames, entre outros;

IV As áreas da residência, incluindo moradia, construções anexas, 
terreno ou quintal, devem ser mantidas em condições adequa-
das de conservação, livres de objetos em desuso, resíduos, en-
tulhos, ou de condições que propiciem a criação e permanên-

cia de vetores e pragas urbanas.
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Com isso, uma grande parte das atividades de baixo risco desenvolvi-
das por produtores familiares de alimentos passaram a ser classificadas 
como de nível I, portanto estando dispensadas de licenciamento sanitá-
rio. Enquanto outras atividades foram classificadas como de nível II, que 
são habilitadas anteriormente à inspeção sanitária (licenciamento sanitá-
rio simplificado). Já as atividades de alto risco, a regularização continuará 
sendo realizada mediante a inspeção sanitária no estabelecimento, com 
posterior emissão do alvará sanitário.

NÍVEL DE RISCO I 
(também denominado 
Baixo Risco A; ou Risco 

Leve, Irrelevante ou 
Inexistente): atividades 
econômicas cujo início 

do funcionamento 
da empresa ocorrerá 
sem a realização de 

inspeção sanitária prévia 
e sem emissão de 

licenciamento sanitário, 
ficando sujeitas à 

fiscalização posterior 
do funcionamento da 

empresa e do exercício 
da atividade econômica;

NÍVEL DE RISCO II 
(também denominado 

Baixo Risco B; 
Médio Risco; ou 

Risco Moderado): 
atividades econômicas 

que comportam 
inspeção sanitária 
posterior ao início 
do funcionamento 
da empresa, sendo 

que para o exercício 
dessas atividades será 
emitido licenciamento 
sanitário simplificado 

pelo órgão 
competente; e

NÍVEL DE RISCO III  
(também 

denominado Alto 
Risco): atividades 
econômicas que 

exigem licenciamento 
sanitário com 

análise documental 
e inspeção sanitária 
prévia ao início do 
funcionamento da 

empresa.

A partir da publicação da Resolução SES/MG n.º 7426/2021, as ativida-
des econômicas no âmbito do estado de Minas Gerais foram classificadas 
como nível de risco I, II e III (MINAS GERAIS, 2021).
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Pela norma estadual, a regularização das ativida-
des de baixo risco devem ser realizadas pelas Secre-
tarias Municipais de Saúde, por meio do órgão de 
vigilância sanitária. Deste modo, o produtor de ali-
mentos deverá procurar pessoalmente o serviço de 
vigilância sanitária municipal para entrega dos docu-
mentos ou realizar a solicitação do licenciamento sanitário simplificado por 
meio do portal de serviços da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg): 
https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/licenciamento-web

Para utilizar o portal de serviço da Jucemg, o município onde o produ-
tor exerce sua atividade precisa ter realizado a adesão ao licenciamento 
simplificado. Caso contrário, tanto a dispensa de 
licenciamento (nível I), quanto o licenciamento (ní-
vel II) se darão de forma presencial. A lista com os 
municípios que aderiram até o presente momento 
ao licenciamento sanitário simplificado pode ser 
consultada em: http://vigilancia.saude.mg.gov.br/
index.php/licenciamento-sanitario/

A RDC Anvisa n.º 49/2013 também estabeleceu 
que os microempreendedores e os empreendedores familiares estão isen-
tos do pagamento de taxas de vigilância sanitária.

Mais informações quanto a licenciamento podem 
ser obtidas a partir da leitura do “Guia de uso de sis-
tema de licenciamento sanitário simplificado”, dis-
ponível em: vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/
download/guia-empreendedor-v1-2/?wpdmdl=8559

No estado de Minas Gerais, os órgãos de assis-
tência técnica, em especial a Emater, possuem im-
portante papel na orientação dos agricultores fami-

liares e pequenos produtores rurais quanto às boas práticas de produção 
de alimentos, visando sua inserção no mercado. A Vigilância Sanitária 
tem como premissa a parceria e trabalho conjunto com a Emater para a 
regularização das atividades da agricultura. 

Importante esclarecer que os alimentos que tenham sido embalados na 
ausência do cliente, mesmo que artesanais, devem estar rotulados e seguir as 
exigências de rotulagem estabelecidas nos regulamentos técnicos da Anvisa.

https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/licenciamento-web
https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/licenciamento-web
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/licenciamento-sanitario/
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/guia-empreendedor-v1-2/?wpdmdl=8559
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/guia-empreendedor-v1-2/?wpdmdl=8559
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Por fim, o produtor familiar é o responsável pela qualidade dos alimen-
tos que produz. Para tanto, deve obter a regularização para comercializar 
no PNAE, procurar participar de cursos e treinamentos sobre Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) e permitir o livre acesso aos agentes de fiscalização no 
ambiente de produção. A(o) nutricionista tem uma participação importante 
na inclusão produtiva desse agricultor, pois é a(o) responsável pela elabo-
ração do cardápio em cumprimento das diretrizes do programa. Por sua 
vez, o gestor escolar, sempre que promover a inclusão desses produtores 
familiares locais, não só estará cumprindo a legislação, como contribuindo 
para uma alimentação adequada e saudável nas escolas e para a geração 
de trabalho, emprego e renda no município.

Para orientar os gestores 
municipais e empreendedo-
res familiares de alimentos, a 
Anvisa publicou duas cartilhas 
intituladas “Inclusão produti-
va com segurança sanitária”. 
Disponíveis em:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/snvs/inclusao-produtiva/arquivos/9324json-file-1/@@download/file/9324json-file-1.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/snvs/inclusao-produtiva/arquivos/9321json-file-1/@@download/file/9321json-file-1.pdf
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ATORES ENVOLVIDOS  
NA EXECUÇÃO DO PNAE
 

Para que o PNAE atinja todas as suas potencialidades e esteja alinha-
do às suas diretrizes e legislações, é necessário um trabalho em conjunto 
de todos os atores sociais envolvidos na alimentação escolar. São eles: 
gestores públicos, professoras(es) e diretoras(es) de escola, pais e respon-
sáveis por alunos, nutricionistas, cozinheiras(os) escolares, agricultoras(es) 
familiares, sociedade civil organizada e conselheiras(os) de alimentação 
escolar. Todos são peças fundamentais para a execução do programa, 
podendo fazer a diferença na vida de milhares de escolares e famílias. 
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DOCUMENTOS DE APOIO 

Notas Técnicas do PNAE

Nota Técnica nº 2139545/2020 - Alterações dos aspectos de Ali-
mentação e Nutrição e da Agricultura Familiar dispostos na Re-
solução CD/FNDE n. 20/2020

Nota Técnica n. 1894673/2020 - Atualização das recomendações 
acerca da alimentação vegetariana no Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar – PNAE

Nota Técnica nº 1897361/2020 - Alterações dos aspectos da 
Agricultura Familiar da Resolução CD/FNDE no 6, de 8 de maio 
de 2020

Nota Técnica nº 1879810/2020 - Alterações dos aspectos de Ali-
mentação e Nutrição e de Segurança Alimentar e Nutricional da 
Resolução CD/FNDE nº 6/2020.

Conheça todas as Notas Técnicas, Pare-
ceres e Relatórios do PNAE: https://www.
gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas/programas/pnae/
pnaenotastecnicaspareceresrelatorios

https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=14390:att-18-12-20
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13946:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1894673-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13919:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1897361-2020-didaf-cosan-cgpae-dirae
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13885:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1879810-2020-cosan-cgpae-dirae
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=14390:att-18-12-20
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=14390:att-18-12-20
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=14390:att-18-12-20
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13946:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1894673-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13946:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1894673-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13946:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1894673-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13919:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1897361-2020-didaf-cosan-cgpae-dirae
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13919:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1897361-2020-didaf-cosan-cgpae-dirae
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13919:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1897361-2020-didaf-cosan-cgpae-dirae
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13885:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1879810-2020-cosan-cgpae-dirae
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13885:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1879810-2020-cosan-cgpae-dirae
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13885:nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-1879810-2020-cosan-cgpae-dirae
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Ferramentas de Apoio à(ao) Nutricionista
Para a execução de algumas ações previstas no PNAE, o FNDE desen-

volveu algumas ferramentas de apoio à(ao) nutricionista:

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO

SAIBA MAIS sobre Manual de Boas Práticas - Ferramenta de Ela-
boração, elaborado com o objetivo de oferecer informações que 
auxiliem a(o) nutricionista Responsável Técnico pela Alimentação 
Escolar, bem como o seu quadro técnico, no desenvolvimento e 
operacionalização das atividades inerentes ao PNAE, quando re-
lacionadas ao fornecimento de uma alimentação escolar segura, 
do ponto de vista higiênico-sanitário. 

O guia de instruções e o instalador do programa 
estão disponíveis em: https://www.fnde.gov.br/index.
php/programas/pnae/pnae-area-
-gestores/pnae-manuais-cartilhas/
item/5320-ferramenta-de-boas-
-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%-
C3%A7%C3%A3o-de-alimentos

ÍNDICE DE QUALIDADE DA COORDENAÇÃO 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 
- IQ COSAN PARA CRECHES

SAIBA MAIS sobre IQ COSAN para creches: a ferramenta tem 
como objetivo padronizar a análise qualitativa dos cardápios das 
creches, e, também, ajudar a(o) nutricionista e demais atores do 
PNAE a verificar se os cardápios elaborados atendem às diretrizes do 
Programa e aos pilares de uma alimentação adequada e saudável.

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/5320-ferramenta-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/5320-ferramenta-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/5320-ferramenta-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/5320-ferramenta-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/5320-ferramenta-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/5320-ferramenta-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/5320-ferramenta-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/5320-ferramenta-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-fabrica%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos


ÍNDICE DE QUALIDADE DA COORDENAÇÃO DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL - IQ COSAN

SAIBA MAIS sobre o IQ COSAN: criado para ana-
lisar qualitativamente os cardápios da alimentação 
escolar elaborados no âmbito do PNAE, inspirado no 
Indicador de Qualidade de Cardápios para Alimenta-
ção Escolar – IQCAE (CAMARGO et al, 2016) e fun-
damentado nas leis vigentes do programa. 

PLAN PNAE
FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO DE CARDÁPIO

SAIBA MAIS sobre Plan PNAE: é uma ferramen-
ta de auxílio à(ao) nutricionista para desenvolver 
cardápios que atendam às exigências nutricionais 
descritas na legislação vigente e se propõe a ser 
uma facilitadora na execução das ações de alimen-
tação e nutrição do PNAE. 

PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

índice de Qualidade

Manual

  P L A N  P N A EP L A N  P N A E
 F E R R A M E N T A  D E  

P L A N E J A M E N T O  D E  C A R D Á P I O  

Resolução CD/FNDE nº 06/2020
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Sugere-se, ainda, a utilização dos Modelos de Cardápios (Figuras 3 
e 4) e Fichas Técnicas de Preparo por modalidade de ensino, a fim de 
padronização da apresentação dos cardápios. Todas essas ferramentas 
apresentadas podem ser acessadas por meio da página 
“Ferramentas de Apoio ao Nutricionista”, disponível em: 
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas/programas/pnae/ferramentas-de-
-apoio-ao-nutricionista

Figura 3 - Modelo de cardápio (para creches)
 

 Os cardápios deverão conter: tipo de refeição, nome da preparação, principais ingredientes que compõe a preparação e consistência da preparação quando o cardápio for para 
 atendimento da modalidade creche. Evite nomes genéricos para as preparações, tais como: sopa de legumes, salada de frutas, torta de legumes, vitamina de frutas, suco de frutas e 
 outros. Tente descrever os principais componentes dessas preparações ou do que se trata a preparação.  

SECRETARIA (MUNICIPAL/ESTADUAL) DE EDUCAÇÃO DE (MUNICÍPIO/ESTADO) 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

CARDÁPIO - CRECHE  
MODALIDADE DE ENSINO (indígena, quilombola) 

ZONA (urbana, rural) 
FAIXA ETÁRIA (7 - 11 meses) ou (01 - 3 anos) 
PERÍODO (parcial ou integral) 

                   Necessidades Alimentares Especiais: (se for o caso) 

Mês/Ano 
 2ª FEIRA 

dia/mês 
3ª FEIRA 
dia/mês 

4ª FEIRA 
dia/mês 

5ª FEIRA 
dia/mês 

6ª FEIRA 
dia/mês 

Tipo de 
Refeição/ 
Horário 

     

Tipo de 
Refeição/ 
Horário 

     

 
Composição nutricional 

(Média semanal) 
Energia 

(Kcal) 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

LPD 
(g) Vit. A 

(mcg) 
Vit. C (mg) 

Ca 
(mg) 

Fe 
(mg) 55% a 65% 

do VET 
10% a 15% 

do VET 
15% a 30% do 

VET 

 g  g  g      % % % 

Nome, número do CRN e assinatura do nutricionista. 

Fonte: BRASIL, 2021c.
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https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/ferramentas-de-apoio-ao-nutricionista
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/ferramentas-de-apoio-ao-nutricionista
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/ferramentas-de-apoio-ao-nutricionista
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Os cardápios deverão conter: tipo de refeição, nome da preparação, principais ingredientes que compõe a preparação. Evite nomes genéricos para as preparações, tais como: 
sopa de legumes, salada de frutas, torta de legumes, vitamina de frutas, suco de frutas e outros. Tente descrever os principais componentes dessas preparações ou do que 
se trata a preparação. 

SECRETARIA (MUNICIPAL/ESTADUAL) DE EDUCAÇÃO DE (MUNICÍPIO/ESTADO) 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

CARDÁPIO- ETAPA DE ENSINO (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio)  
MODALIDADE DE ENSINO (indígena, quilombola, EJA, Programa Mais Educação, Ensino Médio Integrado) 

ZONA (urbana, rural) 
FAIXA ETÁRIA (da etapa de ensino correspondente) 
PERÍODO (parcial ou integral) 

                   Necessidades Alimentares Especiais: (se for o caso) 

Mês/Ano 
 2ª FEIRA 

dia/mês 
3ª FEIRA 
dia/mês 

4ª FEIRA 
dia/mês 

5ª FEIRA 
dia/mês 

6ª FEIRA 
dia/mês 

Tipo de 
Refeição/ 
Horário 

     

 
Composição nutricional 

(Média semanal) 

Energia 
(Kcal) 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

LPD  
(g) 

55% a 65% do VET 10% a 15% do VET 15% a 30% do VET 
 g  g  g  

% % % 

Nome, número do CRN e assinatura do nutricionista. 

Figura 4 - Modelo de cardápio (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, 
Ensino Médio e EJA)

Fonte: BRASIL, 2021c.

O PNAE nas redes sociais: 
aplicativo (app) “e-PNAE”

O aplicativo “e-PNAE” é uma ferramenta por meio da qual pais, res-
ponsáveis, estudantes, professoras(es), nutricionistas e conselheiras(os) da 
alimentação escolar, em particular, e demais cidadãs(os), em geral, podem 
acompanhar e avaliar as refeições ofertadas. 

Há informações disponíveis sobre os valores repassados pelo Governo 
Federal e dicas de alimentação saudável.

Além disso, é possível, ainda, visualizar todas as escolas e escolher aque-
la que seguirá, para acompanhar de perto, por meio de comentários, envio 
de fotos e curtidas, assim como contato direto com a(o) nutricionista RT e 
membros do CAE, responsáveis pelo acompanhamento e monitoramento 
da alimentação oferecida.

https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=14120:modelos-nutricionista
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=14120:modelos-nutricionista


O e-PNAE é o aplicativo de controle social 
do PNAE, uma vez que, por meio dele, toda a 
comunidade pode acompanhar e avaliar a ali-
mentação escolar oferecida nas escolas públicas 
de todo o país. Para usufruir de todas as fun-
cionalidades, o usuário deverá fazer o download 
do aplicativo nas lojas Apple 
(iOS) ou Google (Android), in-
formar seu perfil e autenticar 
com seu usuário Brasil Cida-
dão, do Governo Federal.

OBSERVAÇÃO:  Ao longo deste material, vários documentos 
sobre o PNAE são indicados. Mas vale informar que nem todos 
estão atualizados com as Resoluções mais recentes e vigentes 
sobre o Programa. Ressalta-se, então, a importância da(o) pro-
fissional nutricionista sempre se atualizar quanto a essas Resolu-
ções e utilizá-las junto aos materiais indicados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PNAE é um dos mais completos programas de alimentação escolar 
no mundo e se constitui como importante instrumento de promoção da 
SAN e de garantia do DHAA. A inserção da agricultura familiar no PNAE, 
preferencialmente de base agroecológica, contribui para a qualidade da 
alimentação ofertada aos escolares, com o desenvolvimento econômico 
sustentável da região e para a redução das desigualdades econômicas e 
sociais no meio rural. Por isso, sua continuidade e avanços são necessários, 
sobretudo em um país como o Brasil, marcado pelas desigualdades sociais, 
pelas iniquidades em saúde e onde, infelizmente, a fome ainda é a reali-
dade de milhares de famílias. Dessa forma, o CRN-9, por meio do Projeto 
“Comida de Verdade na Escola” e suas(eus) colaboradoras(es) produziram 
o presente material com o objetivo de auxiliar as(os) nutricionistas e demais 
atores do PNAE no desenvolvimento das atividades em prol da SAN e da 
alimentação adequada e saudável no ambiente escolar.
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PROJETO COMIDA DE 
VERDADE NA ESCOLA

CONHEÇA UM POUCO MAIS DO PROJETO “COMIDA DE VERDADE 
NA ESCOLA: A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO E DA AGRICULTURA 
FAMILIAR NO PNAE”

Um dos objetivos do projeto foi a promoção de atividades de orientação 
profissional para as(os) profissionais da área de Nutrição com foco nas dire-
trizes do PNAE. Entre elas, foi promovido, em 2021, o “Ciclo de Palestras: 
Mais Comida de Verdade na Escola”, no qual especialistas discorreram 
sobre diversos assuntos relacionados ao PNAE. 

Para quem não participou do evento, o CRN-9 disponibilizou as pales-
tras em seu canal no YouTube (youtube.com/crn9online): 

EVENTO 1: Histórico das políticas de alimentação esco-
lar no Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=fBHbD-
n50jV4&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYU-
x9o&index=1&t=5s

EVENTO 2: O atual cenário da fome e das políticas de 
segurança alimentar no Brasil: https://www.youtube.
com/watch?v=UNXxwRtpqI0&list=PL3peo-2VQHNnGin-
X8Kc0KEBFembqYUx9o&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=fBHbDn50jV4&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=1&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=fBHbDn50jV4&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=1&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=fBHbDn50jV4&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=1&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UNXxwRtpqI0&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UNXxwRtpqI0&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UNXxwRtpqI0&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=3


EVENTO 3: Os aspectos normativos envolvidos na exe-
cução do PNAE: https://www.youtube.com/watch?v=Ee-
QmZMnNgo0&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFemb-
qYUx9o&index=5

EVENTO 4: Agroecologia, sistemas agroalimentares e 
os impactos da Pandemia na alimentação escolar: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=fKTYrjA3nEI&list=PL-
3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=6

EVENTO 5: Educação alimentar e nutricional e agricul-
tura familiar no ambiente escolar: https://www.youtube.
com/watch?v=jwmUSI_lZhU&t=4374s&ab_channel=CR-
N9online

EVENTO 6: Controle social, participação da comunida-
de e o desenvolvimento sustentável em Minas Gerais: 
inserir qr code para o vídeo do evento do ciclo de palestra 
a ser realizado no dia 18/11/2021
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https://www.youtube.com/watch?v=EeQmZMnNgo0&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=EeQmZMnNgo0&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=EeQmZMnNgo0&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fKTYrjA3nEI&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fKTYrjA3nEI&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fKTYrjA3nEI&list=PL3peo-2VQHNnGinX8Kc0KEBFembqYUx9o&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jwmUSI_lZhU&t=4374s&ab_channel=CRN9online
https://www.youtube.com/watch?v=jwmUSI_lZhU&t=4374s&ab_channel=CRN9online
https://www.youtube.com/watch?v=jwmUSI_lZhU&t=4374s&ab_channel=CRN9online
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