
ATA DA OCTAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Aos dezesseis dias

do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, à distância,  uma vez que a cidade

ainda se encontra com restri��es visando conter o avan�o da pandemia do Covid-19 , teve início a

Octagésima Quarta Reunião Ordinária do CAE, sob a coordena�ão da Presidente, Alessandra

Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira.

Compareceram à reunião os membros: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da

rede municipal), Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), Érica Speglich (sociedade

civil – Fenacelbra), Marco Antonio de Paula (vice presidente, representante pais de alunos da rede

estadual), Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal).

Ponto 1 – Análise das contas do ano de 2020. As conselheiras Renata e Érica e a presidente

Alessandra estiveram na Secretaria Municipal de Educa�ão para analisar as notas fiscais e demais

documentos relativos ao ano de 2020. Foram acompanhadas de um contador que auxiliou em

diversos esclarecimentos necessários e orientou sobre os documentos necessários para a análise

requerida pelo FNDe. Após discussão na reunião, o documento de análise da presta�ão de contas foi

aprovado por todos os membros presentes. Também ficou combinado com as responsáveis na SME

enviarão ao CAE mensalmente o relatório sintético de empenhos para acompanharmos a execu�ão

das compras. 

Ponto 2 – Durante a reunião realizada nas dependências da Divisão de Alimentação e Nutrição

(DAN), as nutricionistas questionaram a empresa responsável pelo fornecimento dos kits (Horto

Central Marataízes) a respeito da qualidade dos itens: extrato de tomate, flocão de milho e feijão.

Segundo a análise das nutricionistas, as amostras apresentadas pela empresa não condizem com o

tipo de alimento (no caso do flocão de milho) ou a qualidade (no caso do feijão e extrato de tomate)

exigidos no contrato e o padrão de alimentos ofertados na alimentação escolar do município. A

contra-proposta apresentada pela empresa na reunião foi a exclusão do extrato de tomate do kit e a

aplicação de um desconto do valor total para a manutenção dos demais produtos. Tal contra-

proposta foi considerada inaceitável do ponto de vista do CAE, que externou sua posição em ofício

enviado à Secretaria Municipal de Educação (SME) em 27 de julho de 2021. Além disso, o CAE

externou outras preocupações, a saber: mais uma vez, o kit de alimentação suplementar seria

composto apenas de alimentos processados,  o kit proposto não incluia o leite em pó, um alimento

considerado essencial pela população de Piracicaba e alvo de solicitações diretas ao CAE  e,

novamente, não havia por parte da DAN e SME a explicitação do planejamento futuro de novas

distribuições de kits de alimentação suplementar.  O CAE recebeu a comunica�ão de que os kits



seriam distribuídos (sem, no entanto, nenhuma explica�ão a respeito das quest�es anteriores) no dia

de hoje (16 de agosto de 2021). A presidente Alessandra solicitou o cronograma com antecedência

para possibilitar o acompanhamento, visto que a DAN avisou hoje a respeito das escolas que

receberam os kits para distribui�ão ainda hoje. Ainda assim, conselheiros se dividirão entre escolas

para acompanhar a entrega dos kits. O CAE foi procurado por funcionários das escolas indignados

com a informa�ão de que os estudantes matriculados entre junho, julho e agosto não receberão os

kits nesse momento. Infelizmente, mais uma vez, o CAE não recebeu nenhuma informa�ão a

respeito mas procurará confirmar a informa�ão. 

Ponto 3 – Embora o pregão para a contrata�ão da empresa terceirizada tenha sido realizado há mais

de um mês, a Prefeitura Municipal não efetuou a contrata�ão da empresa e o contrato emergencial

finaliza no dia 18 de agosto. Nenhuma informa�ão foi dada ao CAE sobre o andamento das

quest�es seja por parte da DAN ou pela SME. 

Ponto 4 – Presidente Alessandra sugere que os últimos ofícios não respondidos, especialmente a

respeito da qualidade dos alimentos do kit de alimenta�ão suplementar, sejam anexados ao processo

iniciado no Ministério Público. Todos os presentes concordaram e a secretária Érica ficou

responsável por organizar o documento para envio.

Ponto 5 – Foram recebidos pelos membros do CAE diferentes retornos de pais de alunos a respeito

dos lanches e café da manhã compostos por leite puro. O CAE sempre retornou explicando que a

atual legisla�ão impede a aquisi�ão de fornecimento de achocolato e bebidas lácteas com a�úcar,

porém, há o problema do desperdício de alimentos (não há aceita�ão por parte das crian�as) e da

falta da correta ingestão do leite. As conselheiras Ana Lúcia e Renata comentam sobre a

importância de fazer um trabalho de altera�ão gradual dos alimentos oferecidos, especialmente

nesse período de retorno às aulas após tanto tempo. Todos se comprometeram a continuar a

acompanhar a questão e discutir com as nutricionistas da DAN qual a melhor forma de retornar ao

FNDE sobre os problemas encontrados e procurar solu��es possíveis para o município.

Ponto 6 – A questão do processo de recomposi�ão de membros do CAE foi novamente retomada .

Todos os membros concordam que tal processo é essencial e que não é mais possível aguardar a

SME se movimentar a respeito. A presidente Alessandra comenta que conversou com a Sra. Renata,

secretária da Sala de Conselhos, para agilizar o processo. Em princípio, a elei�ão para a

recomposi�ão de membros será marcada para o dia 13 de setembro. O CAE continua aguardando a

indica�ão, por parte da SME, dos membros representantes da Entidade Executora.

Ponto 7 – A presidente Alessandra  trouxe um questionamento a respeito dos alimentos distribuídos

para a sala de aula descentralizada da ETEC que fica nas dependências da FATEC. As aulas

acontecem no local desde o início de 2020, foram interrompidas durante a pandemia e retornaram



no mês de agosto de 2021. Não há, desde o início, a distribui�ão de alimentos compatíveis com a

faixa etária, tempo de estadia na escola e cardápio do PNAE no município. Como a presidente

Alessandra é professora da ETEC, tentou conversar diretamente da FATEC para que os

equipamentos da cozinha sejam adquiridos pela mesma conforme combinado anteriormente entre

ETEC e FATEC. E também com a DAN, para melhoria dos alimentos enviados no momento (que se

constituem exclusivamente de pão e queijo e alguma fruta). Ficou combinado que esse diálogo

continuaria até a próxima reunião e, caso não fosse resolvido, ofícios de solicita�ão formal seriam

encaminhados.

Ponto 8 - A presidente Alessandra e a conselheira Érica participaram da forma�ão a conselheiros do

CAE fornecida pelo CECANE, de forma online, no dia 11 de agosto de 2021. Pelas discuss�es

realizadas na forma�ão, ficou claro que todos os municípios estão tendo dificuldade de adapta�ão às

novas regras, especialmente à falta de achocolatado e diminui�ão da possibilidade de oferta de pães.

Com rela�ão ao achocolatado o CECANE não apontou alternativa a não ser o cacau 100%, que já

foi discutido com a DAN no início do ano e pareceu inviável a todos (ver Ponto 5 desta reunião).

Com rela�ão aos pães,  houve a orienta�ão do Sr. Daniel Bandoni (CECANE) de que pães

adquiridos de agricultura familiar não tem restri�ão quanto ao número de vezes que pode ser

ofertado. Também chamou a aten�ão a recomenda�ão de que pães integrais podem ser ofertados um

número maior de vezes do que o pão comum. E que há a possibilidade de oferta de “prepara��es

regionais doces” integrais uma vez por semana (ver materiais em anexo). Essas op��es serão

discutidas com a DAN em momento apropriado.

Esta ata foi elaborada pela secretária e pela presidente será apreciada e assinada pelos membros

presentes na reunião em que a mesma for aprovada. 

Piracicaba, 16 de agosto de 2021.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:



Iniciaremos em breve! 

Formação sobre as atualizações do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) a 
partir da Resolução CD/FNDE n० 06/2020 



Formação sobre as atualizações do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) a 
partir da Resolução CD/FNDE n० 06/2020 

Municípios da Região de Campinas e 
Sorocaba - Agosto/2021 



Centro Colaborador em Alimentação e 
Nutrição do Escolar -  

CECANE 

Cecane UNIFESP/Santos 



O que é CECANE? 

Prestar apoio técnico, acadêmico e 
operacional na implementação da 
alimentação saudável nas escolas, 
bem como desenvolver outras ações 
pertinentes à boa execução do PNAE, 
de modo a contribuir para a 
efetivação e consolidação da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PNSAN) no ambiente 
escolar. 

Instituições Federais de  

Ensino Superior 

CECANE UNIFESP 
Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar 

Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação 

IFES 



Equipe 
CECANE UNIFESP 

Responsável pelo 
convênio (Coordenador 

de Gestão) 

 Daniel Henrique 

Bandoni 
Veridiana 

Vera de Rosso 

Agente do PNAE 
Letícia Spricido 

Assessora técnica 
Daniella Murador 

Subcoordenadora de 
extensão e educação 

permanente 
Monitora 

Clarice Carvalhosa 



9:00 Abertura e apresentação da Formação 

1ª Sessão: Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda no PNAE? 

2ª Sessão: Agricultura Familiar: Sua relevância e as modificações com a Resolução 06/2020 

Apresentação de experiência local 

Respostas às perguntas do chat 

12:00 Intervalo para almoço 

14:00 Início das sessões da tarde 

1ª Sessão: E agora, como ficam as refeições? Ações de Alimentação e Nutrição  

2ª Sessão: A Educação Alimentar e Nutricional e sua relação com as mudanças no PNAE 

3ª Sessão: Compreendendo a atuação do CAE no PNAE 

Respostas às perguntas do chat 

17:30 Encerramento 

Programação 



Alterações no PNAE em decorrência da 
Resolução n० 06 de 08 de maio de 2020 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 



- Criado em 1955 – Distinto contexto e marcado por sua longevidade 

 

 

 

- Universal - Atendimento a todos os alunos de todas as etapas da educação 
básica pública - 41 milhões de estudantes 

- Repasse federal anual de R$ 4 bilhões aos 27 estados e                         
5.570 municípios –    Recurso Complementar 

Relevância do PNAE 

Campanha de 
merenda 

Programa de 
Alimentação 

Escolar 



PNAE – Passou por várias atualizações ao longo dos anos: 

-   Lei 11.947/2009 - Grandes conquistas e modificações 

    Orientação a partir de princípios da SAN e do DHAA 

-   Alimentação como Direito Social - Emenda Constitucional 64/2010 

-   Resolução CFN 465/2010 - Obrigações dos nutricionistas 

 

Histórico do PNAE e mudanças 

Mudanças trazem desafios 
 



Contexto da Resolução 06/2020 

                

     

     Perfil Alimentar                        Cenário epidemiológico  

 

Histórico do PNAE e mudanças 

Momento atual 
preocupante 

 

↑ Consumo de ultraprocessados 



Contexto da Resolução 06/2020 
 
- Retorno aos níveis de Insegurança Alimentar de 2004  
- 9% população sem acesso regular e permanente a alimentos  
         (Rede PENSSAN, Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar no contexto da Pandemia, 2021) 

- Série de estudos e publicações alertando 

 

      PNAE, enquanto política pública, precisava contribuir 

Histórico do PNAE e mudanças 



Histórico do PNAE e mudanças 

MS, Guia Alimentar para a 
População Brasileira/ 2014 

MS, Guia Alimentar para Crianças 
Menores de 2 anos/2019 

Havia necessidade de atualização - Publicações sobre Promoção da 
Saúde e Alimentação Adequada e Saudável 

 

Modelo de Perfil Alimentar 
da OPAS/OMS/2016 

Marco de Referência em EAN 
para Políticas Públicas, 2012 



CONSAN/FNDE - Grupos técnicos  

Participação de especialistas e parceiros para 
planejar as mudanças 

 

Histórico do PNAE e mudanças 



- Princípios do Marco de Referência em EAN entram para o PNAE  

- Seduc e Prefeitura não tiver cadastrado o nutricionista RT pelo 
Programa no sistema do FNDE - Suspensão de recurso  

- Obrigatoriedade de uso de no mínimo, 30% do recurso federal 
repassado para compra da AF - Valor correspondente do percentual não 
executado deverá ser devolvido 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

Mudanças com a Resolução 06/2020 e Notas Técnicas 



- Obrigatoriedade de alimentos fontes de ferro heme e de vitamina A  e 
cálculo dos micronutrientes prioritários para creches 

- Limitação de oferta (não importa se convencional ou da AF) 

- Recomendação de variedade de alimentos na semana 

 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 



- Alinhamento com o Guia (“alimentos básicos” X in natura) 

- Parâmetros de Aquisição e lista de alimentos proibidos - obrigatório 
com recurso federal 

- Parâmetros de Oferta em relação a frutas e hortaliças  
- 280g/semana no período parcial -> 3 dias hortaliças e 2 dias frutas  
- 520g/semana no período  integral -> 5 dias hortaliças e 4 dias frutas 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

Grande alteração        Nível de processamento do alimento 



- Referências nutricionais para pré-escola, ensino médio e EJA (não tem 
mais necessidade de apresentação de cálculo de micronutrientes) 

- Referências nutricionais para creche (Resolução 20/2020 e Nota Técnica) 

- Regras específicas para creches (7m - 3a) 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 



Notas Técnicas 

- Nota Técnica nº 2139545/2020 - Alterações dos aspectos de Alimentação e Nutrição e da Agricultura 
Familiar dispostos na Resolução CD/FNDE 20/2020 

- Nota Técnica nº 1894784/2020 - Atualização das recomendações para o planejamento de cardápios das 
creches atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

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

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

- Nota Técnica nº 1879810/202 - Alterações dos aspectos de Alimentação e Nutrição e de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Resolução CD/FNDE 6/2020.  

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 



Como fica a alimentação escolar? Desafios 
 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

Além das alterações com a Resolução 06, temos o desafio da 
Pandemia - Suspensão das aulas, aulas remotas, situação 

híbrida 

Aquisição 
 

Consumo 
 



Lei 13.987/2020 (07/04/2020) e Resolução 02/2020 (09/04/2020) 

 

 

 

Como cumprir a obrigatoriedade de fornecimento de alimentação? 

- Refeições para consumo na residência 

- Refeições na escola 

- Distribuição de kits - frequência de fornecimento, composição,                            
abrangência 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

Situação emergencial 



Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

Situação emergencial 

Em consonância com a Resolução 06/2020 



 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

Manter a realização das chamadas públicas e o cumprimento dos 
contratos com a agricultura familiar  

Desafio  



 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

Entendemos que foram necessários muitos ajustes e 
modificações com os acontecimentos dos últimos meses e o 
quanto cada município se esforçou para fornecer a alimentação 
escolar aos alunos. 
 
Vimos que isso ocorreu de diferentes formas nos distintos 
momentos e o quanto os atores estão envolvidos e trabalhando 
para atender da melhor maneira. 
 



 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

Ressaltamos a importância de atendermos a legislação vigente no 
que diz respeito ao fornecimento da Alimentação Escolar, seja na 
forma de refeições servidas nas escolas, nas refeições 
disponibilizadas para o consumo na residência e/ou na distribuição 
de kits. 

Além disso, reforçamos a necessidade de fornecimento de refeição 
conforme legislação, independente das aulas estarem suspensas 
ou não. 

Inclusive no que diz respeito a compra de gêneros da agricultura 
familiar correspondente a 30% do recurso repassado. 



 

 

Resolução CD/FNDE n० 06/2020, o que muda? 

CONTATO CECANE UNIFESP 

cecanebs@hotmail.com 

@cecaneunifesp 

(13) 3229 0100 – ramal 3816 / 3817 

Nos colocamos à disposição para auxiliar nesse momento desafiador, e 
esperamos contribuir com informações úteis no dia de hoje! 



Perguntas e Respostas 

Envie sua pergunta no chat! 



Formas de Gestão do PNAE e Gestão 
de Recursos Financeiros 

Estrutura de funcionamento do PNAE 



Enquete! 
Qual o tipo de gestão que mais descreve seu município? 

Coloque no chat a letra que corresponde a sua realidade 

 
 

1 - Centralizada 

2 - Descentralizada 

3 - Semi descentralizada 

4 - Terceirizada 

5 - Delegação de rede 
 



Centralizada      
EEx adquire os 
gêneros e distribui 
para as UEx 

Descentralizada 
EEx repassa o 
recurso para a UEx 
adquirir os gêneros 

 

Tipos de Gestão 



Tipos de Gestão 
Semi-Descentralizada 



Tipos de Gestão 
Terceirizada 

*Recurso do FNDE apenas para aquisição dos gêneros; 
demais gastos responsabilidade da EEx 



EEx adquire os gêneros e distribui     OU 

EEx repassa o recurso para os gêneros serem adquiridos 

Entidades filantrópicas, escolas comunitárias e confessionais 

CONVÊNIO 

Tipos de Gestão 



DELEGAÇÃO DE REDE 

 

O Estado delega para o município a responsabilidade de fornecer alimentação para as 
escolas estaduais, autorizando o repasse dos recursos financeiros diretamente do 

FNDE para o município 

Tipos de Gestão 

Estado Município Escolas 
Estaduais 



DELEGAÇÃO DE REDE - RESPONSABILIDADES DA SEDUC 

❏ Realizar ações de EAN 
 

❏ Estrutura física das escolas 
 

❏ Recursos humanos da unidade de AE 
 

❏ Assegurar que a alimentação se dê em conformidade com as necessidades 
nutricionais dos alunos, inclusive complementando a aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos financeiros próprios 

Tipos de Gestão 



Os recursos financeiros repassados pelo FNDE deverão ser utilizados exclusivamente 
na aquisição de gêneros alimentícios 

Gestão de Recursos Financeiros 

Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta do PNAE existentes em 31 de 
dezembro deverão:  

 

 >30% Descontado Reprogramado < 30% 

Considera-se total de recursos disponíveis no exercício, o somatório dos valores 
repassados no ano, de eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores e de 

rendimentos de aplicações no mercado financeiro 



Gestão de Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros repassados pelo FNDE são em caráter suplementar 

Responsabilidade primária pela Alimentação 
Escolar é dos estados e municípios 



Gestão de Recursos Financeiros 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Exclusiva para os alunos 

Não é destinada para a 
comunidade escolar no 

geral (diretores, 
professores, pedagogos, 

“amigos da escola”)  



Resultado da enquete! 
Qual o tipo de gestão que mais descreve seu município? 

 
 

1 - Centralizada 

2 - Descentralizada 

3 - Semi descentralizada 

4 - Terceirizada 

5 - Delegação de rede 
 



Perguntas e Respostas 

Envie sua pergunta no chat! 



Agricultura Familiar 

Sua relevância e as modificações 
com a Resolução n० 06/2020 



Qual a importância da Agricultura Familiar 
para a Alimentação Escolar? 
 

Acesse o link que vamos enviar 
no chat ou escaneie o QR Code e 

compartilhe a sua opinião  
com 1 a 3 palavras 

 

PARA VOCÊ: 
 



Lei 11.947/2009 - 30% do recurso federal destinado a compra da AF  

Res. 06/2020 - Compra dos 30% obrigatória (devendo a diferença ser devolvida) 

Chamada Pública - Dispensa de processo licitatório como apoio a compra (simplificado) 

Priorização - Assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades remanescentes de quilombolas 

 

Relevância da compra da Agricultura Familiar 

Intenção de apoiar determinado segmento de atores por meio de políticas 
públicas, entendendo que, com isso, estamos contribuindo para o avanço e 

consolidação da SAN e garantia do DHAA. 



A criação da categoria da agricultura familiar e seu fortalecimento foram 
conquistas históricas. Marca a mesma época que a luta por uma maior 

participação social nas políticas e por democracia (anos 80 e 90). Início 
dos anos 2000 temos uma grande conquistas brasileira com a Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) como política pública e seu fortalecimento 

norteando outras políticas. 

Agricultura Familiar 



Conceito de Segurança Alimentar e Nutricional 
 

 

 

Traz uma outra perspectiva ao olharmos para o alimento, desde a produção até 
o consumo 

Aspecto 
alimentar 

Aspecto 
nutricional 

“É a realização do Direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 
saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis.” (II Conf SAN, 2004) 







Características específicas PRONAF (1996) 

 

 

 

 

 
 

DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) - Identifica o Agricultor (http://dap.mda.gov.br/) 

Quem são os Agricultores Familiares? 

- Dirija seu empreendimento ou estabelecimento com sua família; 

- Não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, 
quantificados na legislação em vigor; 

- Tenha percentual mínimo de renda proveniente da exploração agropecuária ou 
extrativa; 

- Resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximos. 



Orçamento  
Articulação 

entre os 
Atores  

Cardápio Pesquisa de 
Preço 

Chamada Pública  

 
Recebimento 
e Seleção do 

Projeto 

Amostra 
para 

Controle de 
Qualidade  

Contrato de 
Compra  

Termo de 
Recebimento 
e Pagamento  

Orçamento  
Articulação 

entre os 
Atores  

Cardápio Pesquisa de 
Preço 

Chamada Pública  

 
Recebimento 
e Seleção do 

Projeto 

Amostra 
para 

Controle de 
Qualidade  

Contrato de 
Compra  

Termo de 
Recebimento 
e Pagamento  

10 Passos para Aquisição da Agricultura Familiar 

1 2 3 4 

Elaboração do 
Projeto de Venda 

5 6 

7 8 9 10 



Agricultura Familiar 

1° Passo - Orçamento 

De acordo com o valor do repasse federal, calcular os 30% mínimos a serem 
comprados da AF 

 

Responsabilidade da EEx realizar o cálculo e cumprir a % mínimo de compra 



Agricultura Familiar 

2° Passo - Articulação entre os atores 

Trabalho intersetorial - Parceiros para mapear, identificar e acessar os AF 
 

Secretaria de Educação e Agricultura ------ Destaque para o Nutricionista como ator chave 

- Importância de estar por dentro das questões relativas a compra da AF 

 



Agricultura Familiar 

2° Passo - Articulação entre os atores 

Mapear produção local - Etapa anterior a elaboração do cardápio 

 

Vocação local, safra, alimentos de produção e da cultura regional 

Produtor Cultura Tipo Sazonalidade Quantidade 

João Banana Nanica Fev- Dez 10 kilos 



Agricultura Familiar 

3° Passo - Elaboração de Cardápio 

Ocorre após o mapeamento: 

○ Alimentos regionais 

○ Respeitando as referências nutricionais 

○ Hábitos alimentares locais e conforme a safra 

○ Produtos da sociobiodiversidade nativa  



Agricultura Familiar 

4° Passo - Pesquisa de preço 

Preços compatíveis com de mercados locais (determinado pela EEx, 
parceria com CAE) 
 

Média de 3 mercados (priorizando feiras) 

 

Constar na chamada pública - valor a ser pago ao agricultor 



 
 

 4° Passo - Pesquisa de preço Média de preço dos mercados 
 
 
 

Gastos extras (frete, 
embalagem, encargos) 

 
 
 

Dispostos na chamada pública 

“Na impossibilidade de a pesquisa ser 
realizada em âmbito local, esta deve 
ser realizada ou complementada em 

âmbito das regiões geográficas 
imediatas, intermediárias, estadual 

ou nacional, nessa ordem, conforme 
estabelece o IBGE 2017” (Divisão 

Regional do Brasil em Regiões 
Geográficas Imediatas e Regiões 

Geográficas Intermediárias).  

Agricultura Familiar 
4° Passo - Pesquisa de preço 



Agricultura Familiar 

4° Passo - Pesquisa de preço 

Pesquisa específica para compra de orgânicos OU 

Pesquisa acrescentar 30% ao preço definido para os produtos convencionais 

Certificação de produtos orgânicos: 
 

•Sistemas Participativos de Garantia – SPG 
•Certificação por Auditoria 
•Organização de Controle Social - OCS 





Agricultura Familiar 

5° Passo - Chamada Pública 

Prioriza gêneros locais - Alimentos in natura (em consonância com a Res. 06) 

 
Processo licitatório simplificado específico para aquisição de gêneros da 
Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares ou suas organizações 
 

Pode haver audiência pública anterior a chamada pública - Obter informações e 
esclarecer dúvidas 



Agricultura Familiar 
5° Passo - Chamada Pública 

Divulgação - Sites oficiais, locais de grande circulação, organizações de AF e 
assistência técnica e extensão rural 
 

Duração - Por no mínimo 20 dias corridos 

 

Atender as normas de controle de qualidade vigentes 



Agricultura Familiar 
5° Passo - Chamada Pública 

Especificação dos gêneros a serem adquiridos  

Importância da descrição apropriada 

Carimbo e assinatura 
- Nutricionista RT 

Descrever 
detalhadamente mas 

não de forma 
exagerada que limite 

o fornecedor 



Agricultura Familiar 

Impactos da especificação inadequada ou insuficiente:  
 

❏ Não atendimento da necessidade do solicitante 
❏ Não comprar o que realmente é necessário 
❏ Aumento dos custos durante o processo 
❏ Retrabalho 

 
 
 



Agricultura Familiar 
5° Passo - Chamada Pública 

Sugestão de locais para consulta de especificações de gêneros 

Hortiescolha CEAGESP 

http://www.ceagesp.gov.br/entrepostos/servicos-entrepostagem/hortiescolha/ 

Biblioteca de Alimentos ANVISA 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/legislacao/bibliotecas-
tematicas/arquivos/biblioteca-de-alimentos 



Agricultura Familiar 
6° Passo - Elaboração do Projeto de venda 

EEx Agricultores individuais 

Limite total de venda 
(montante máximo) das 

cooperativas e 
associações 



Agricultura Familiar 
6° Passo - Elaboração do Projeto de venda 

Os contratos individuais firmados deverão respeitar 
o valor máximo de R$ 20.000 DAP/ano/EEx 

Valor máximo a ser contratado = nº de 
agricultores familiares (DAPs familiares) x R$ 
20.000,00 

Agricultores 
individuais e 

Grupos 
informais 

Grupos 
formais 



Agricultura Familiar 

7° Passo - Recebimento e seleção dos projetos de venda 

Recebimento deve ser registrado em ata 
 

Seleção dos projetos de venda - Ordem de prioridade 



Seleção do Projeto de venda 

LOCAL 

DAP Física: Mesmo local/ município da 
chamada pública 

DAP Jurídica: Município onde houver a maior 
quantidade, em números absolutos, de DAPs 
Físicas registradas no extrato da DAP Jurídica 
 

Onde pesquisar as DAPs? 



http://dap.mda.gov.br/ 

Pesquisa pelo número da DAP ou por CPF (Física) ou (CNPJ) jurídica 

Identificação do município no extrato da DAP 

http://dap.mda.gov.br/


Agricultura Familiar 

Nacional 

Estado 

Território 
Rural 

Local 

País 

X 



Estado 

Regiões 
Geográficas 
intermediária

s 
Regiões 

Geográficas 
Imediatas 

Município/ 
Local 

Ordem de Prioridade  
País 



Agricultura Familiar 
7° Passo - Recebimento e seleção dos projetos de venda 

REGIÕES 
GEOGRÁFICAS 

IMEDIATA 

REGIÕES 
GEOGRÁFICAS 

INTERMEDIÁRIAS 

TERRITÓRIO  
RURAL X 



https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/regioes-ibge-pnae 

Exemplo: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/regioes-ibge-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/regioes-ibge-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/regioes-ibge-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/regioes-ibge-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/regioes-ibge-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/regioes-ibge-pnae
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/regioes-ibge-pnae


 Local - Município de  Bragança Paulista 



Região Imediata de Bragança Paulista 

- Composta pelas seguintes municípios 

Vargem 
Tuiuti 
Socorro 
Piracaia 
Pinhalzinho 
Pedra Bela 
Nazaré Paulista 
Joanópolis 
Bragança Paulista 
Bom Jesus dos Perdões 
Atibaia 



A Região intermediária é a de Campinas  

- Composta pelas seguintes regiões imediatas 
Campinas 

Jundiaí 

Piracicaba 

Bragança Paulista 

Limeira 

Mogi Guaçu 

São João da Boa Vista 

Araras 

Rio Claro 

São José do Rio Pardo - Mococa 

Amparo 



Agricultura Familiar 
7° Passo - Recebimento e seleção dos projetos de venda 

ESTADO 
REGIÕES 

GEOGRÁFICAS 
INTERMEDIÁRI

AS 

NACIONAL 



Projetos de  
venda de AF 

locais Projetos de  
venda de AF da 
região imediata Projetos de  

venda de AF da 
região 

intermediária Projetos de  
venda de AF do 
mesmo estado Projetos de  

venda de AF 
do Brasil 

Ordem de Prioridade  



Primeira prioridade - Como selecionar em relação a localidade 
 

- Identificar a região da DAP - se é desse município nas DAPs físicas e se a maioria, em números 
absolutos, é da mesma localidade da chamada pública nas DAPs jurídicas 

- Agrupar - Primeiro os projetos da região, depois os da região imediata, e depois os da 
intermediária 

Observação - Atenção ao nome da DAP, pode induzir a achar que é local mas não ser 

Agricultura Familiar 
7° Passo - Recebimento e seleção dos projetos de venda 



1. Comunidades Indígenas, quilombolas e assentamento da 
reforma agrária*  

2. Produtores de orgânicos e agroecológicos 

3. Grupos formais → desempate por quem tem maior % de 
agricultores familiares na DAP 

4. Grupos informais  

5. Agricultores individuais 

6. Cooperativas Centrais da Agricultura Familiar 

Em cada grupo de projetos, observar a seguinte ordem de prioridade para a 
seleção: 

Para ser 
considerado grupos 
formal ou informal 
prioritário, deve ter 
50%+1 desses nas 

DAPs 

*Critério de desempate 
no próximo slide 



Empate entre 
grupos formais 

Prioridade para organizações com maior % de 
agricultores/empreendedores familiares no seu 
quadro de associados 
 

Persistindo o empate... 

OU 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 

Havendo consenso entre as partes 
Divisão no fornecimento dos 
produtos a serem adquiridos  

Sorteio 



“Caso a EEX não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do 
grupo de projetos de fornecedores locais, estas devem ser complementadas com os 
projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização 
estabelecidos”. 

Habilitação - Há a exigência de documentos específicos comprobatórios para cada 
um dos fornecedores.  

No caso de ausência ou desconformidade pode haver fixação de prazo para a 
regularização. 

Agricultura Familiar 
7° Passo - Recebimento e seleção dos projetos de venda 



Agricultura Familiar 

8° Passo - Controle de qualidade 

Produtos de origem animal (incluindo ovo e mel) ou aqueles 
submetidos a algum tipo de processamento - Certificação/Selo 
 
Gêneros in natura - não necessitam de avaliação 
 

Não é critério de seleção 



Agricultura Familiar 

9° Passo - Contrato de compra 

É a formalização legal do compromisso entre as partes. 
 

- Deve estabelecer os direitos, obrigações e responsabilidades para 

adequado fornecimento dos gêneros 
 



Agricultura Familiar 

10° Passo - Termo de recebimento e Pagamento dos Agricultores 

Atesta que os produtos entregues estão de acordo com o cronograma 
previsto no contrato e dentro dos parâmetros de qualidade exigidos 

Será assinado pelo representante da EEx e pelo grupo ou agricultor 
individual fornecedor no ato da entrega 

 

Deve ser emitido também o documento fiscal exigido 

- Nota do produtor rural ou Nota avulsa (vendida na prefeitura) 

- Nota fiscal (grupo formal) 



Agricultura Familiar 
10° Passo - Termo de recebimento e Pagamento dos Agricultores 

Substituição - Gêneros a serem substituídos devem estar descritos na 
chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente 

- Atestada pelo nutricionista RT 
- Pode contar com respaldo do CAE 



Agricultura Familiar 

Quais as justificativas para o não cumprimento dos 30%? 

• Impossibilidade de emissão de documento/nota fiscal, por parte do 
produtor ou da associação/ cooperativa;  

• Inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros 
alimentícios;  

• Se as condições higiênico-sanitárias não forem adequadas. 

 



Qual a importância da Agricultura Familiar para a 
Alimentação Escolar? 
 

RESPOSTAS 
 

PARA VOCÊ: 
 

https://www.mentimeter.com/s/3fb2acead30b2ed0bb83949ca3e6854d/2ae5506baf4a


Perguntas e Respostas 

Envie sua pergunta no chat! 



Apresentação de Experiência Local 

Município de Itaí/SP 



Apresentação Experiência 

Vídeo com relato 



Perguntas e Respostas 

Sessão de respostas 



Intervalo para almoço! 

Retornaremos às 14:00h 



Ações de Alimentação e Nutrição 

Cardápio, Aquisições de gêneros e 
ofertas 



Nutricionistas 

Coordenação técnica deve ser 

realizada por nutricionista 

Responsável Técnico, dentro 

de atribuição do CFN 

Lotados no setor de 

alimentação escolar, 

regularizados no CRN e 

cadastrados nos sistemas do 

FNDE A EEx deve oferecer 

condições suficientes e 

adequadas de trabalho, 

respeitando parâmetros do 

CFN 

Referência  Art 15 da resolução 6 de 2020. 



Formação 2021 

PORTAL FNDE > PROGRAMAS > PNAE > EIXOS DE ATUAÇÃO > CADASTRO DE NUTRICIONISTAS 

O FNDE suspenderá o repasse 
dos recursos do PNAE 

quando a Seduc e a 
Prefeitura Municipal não 

tiver cadastrado o 
Responsável Técnico pelo 
Programa em Sistema do 

FNDE 

https://www.fnde.gov.br/index.php
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas?view=default
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae?view=default


Cardápios  
 
Os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados pelo RT do PNAE, tendo 
como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo 
a respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da 
localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da 
região e na promoção da alimentação adequada e saudável 

 

Alimentos básicos  
X 

Alimentos in natura ou minimamente processado 

Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



Cardápios  

Cardápio Adaptado 

Doença celíaca, diabetes, 
hipertensão, anemias, 
alergias e intolerâncias 

alimentares, dentre outras. 
 

Atender as necessidades 
especiais 

Estudantes com deficiência, 
transtornos globais de 

desenvolvimento e com altas 
habilidades/superdotação 

 

Devem receber a alimentação 

escolar no período de escolarização 

e, no mínimo, uma refeição no 

contraturno, quando em AEE 
 Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



Cardápios  

Atender especificidades 
culturais relacionadas a 

alimentação das 
comunidades indígenas 

e/ou quilombolas 
 

Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



Suspeita de 
demanda  

Demanda 
espontânea  

Atestado médico 
Completo   

Elaboração do Cardápio 
Lista de Substitutos    

Diretor 
Professor   Manipulador Responsáveis     



Cardápios  

Cabe ao nutricionista RT a 
definição do horário e do 

alimento adequado a cada 
tipo de refeição, 

respeitados o hábito e a 
cultura alimentar; 

Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



Cardápios  

A porção ofertada deve 
ser diferenciada por faixa 

etária dos estudantes, 
conforme suas 

necessidades nutricionais 
diárias 

Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



Cardápios  

Os cardápios devem conter:  

horário e tipo de refeição, o nome 

da preparação, os ingredientes 

que a compõem ( informações 

nutricionais de energia e 

macronutrientes) e identificação e 

assinatura do nutricionista. 

 

Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



Cardápios  

Para os cardápios planejados 

para as creches, devem ser 

apresentados a consistência 

das preparações e os 

micronutrientes prioritários  

 

Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



 
 

PORTAL FNDE > PROGRAMAS > PNAE > ÁREA PARA GESTOR > FERRAMENTAS DE APOIO 

NUTRICIONISTAS 

https://www.fnde.gov.br/index.php
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas?view=default
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae?view=default


 
 

PORTAL FNDE > PROGRAMAS > PNAE > ÁREA PARA GESTOR > FERRAMENTAS DE APOIO 

NUTRICIONISTAS 

https://www.fnde.gov.br/index.php
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas?view=default
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae?view=default


Cardápios  

Devem estar disponíveis em 
locais visíveis nas Secretarias de 

Educação, nas unidades 
escolares e nos sítios eletrônicos 

oficiais da EEx  

 

Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



Cardápios  

Devem ser apresentados 

periodicamente ao CAE para 

subsidiar o monitoramento da 

execução do Programa  

 

Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



Cardápios  

Devem ser elaboradas Fichas 

Técnicas para todas as preparações 

do cardápio, contendo receituário, 

padrão de apresentação, 

componentes, valor nutritivo, 

quantidade per capita, custo e 

outras informações. 

 
Referência  Art 17 da resolução 6 de 2020. 



 
 

PORTAL FNDE > PROGRAMAS > PNAE > ÁREA PARA GESTOR > FERRAMENTAS DE APOIO 

NUTRICIONISTAS 

https://www.fnde.gov.br/index.php
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas?view=default
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae?view=default


 
 

PORTAL FNDE > PROGRAMAS > PNAE > ÁREA PARA GESTOR > FERRAMENTAS DE APOIO 

NUTRICIONISTAS 

https://www.fnde.gov.br/index.php
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas?view=default
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae?view=default


Enquete! 
Qual a opção correta em relação ao grau de processamento 

dos alimentos, pensando como exemplo a maçã? 

Coloque no chat a combinação correta entre os números e letras 

 
 

1 - Maçã (a fruta) ou maçã 
desidratada 
 
2 - Bolo caseiro de maçã ou 
barrinha de cereal sabor maçã 
 
3 - Óleo e açúcar 
 

 

 
 

A - Processado e 
ultraprocessado 
 
B - Ingrediente culinário 
 
C - In natura ou 
minimamente processado 
 

 



Cardápios 

Os cardápios devem 
ser planejados para 
atender às seguintes 

necessidades 
nutricionais de 

energia e 
macronutrientes 

    Ensino básico (período parcial) 
 

 
    Creches (período parcial – mínimo 2 refeições)  
    Escolas Indígenas e Quilombolas (exceto creches) 
    2 ou mais refeições (exceto creche)  
 

    Creches, inclusive as indígenas e quilombolas                
(   (período integral - 3 refeições) 
    Programa Mais Educação  
    Alunos de tempo integral 

20% 

30% 

70% 

Referência  Art 18 da resol. 6 de 2020. 



Cardápios da Alimentação Escolar - Frutas e hortaliças 
 

 

Período parcial: mínimo de 
280g/estudante/semana. 

- frutas in natura, mínimo, 
dois dias por semana 
- hortaliças, no mínimo, três 
dias por semana. 

 

 

 

 

Período integral: mínimo de 
520g/estudante/semana. 

- frutas in natura, mínimo, 
quatro dias por semana 
- hortaliças, no mínimo, cinco 
dias por semana. 

 

 *As bebidas a base de frutas não substituem a oferta de frutas in natura 
 

Referência  Art 18 da resol. 6 de 2020. 



Cardápios da Alimentação Escolar - Alimentos fonte 

 

É OBRIGATÓRIO a inclusão de alimentos 
fonte de Ferro Heme: mínimo quatro 

dias/semana. No caso de alimentos fonte de 
ferro não heme, estes devem ser 

acompanhados dos facilitadores de absorção 
(alimentos fonte de vitamina C) 

 

Referência  Art 18 da resol. 6 de 2020. 



Cardápios da Alimentação Escolar - Alimentos fonte 

Fontes de ferro heme 
 
 

 Carnes, vísceras, aves, peixes.  

Fonte de vitamina C  
 
 

Frutas cítricas (acerola, laranja, 
limão, morango, mamão, goiaba, caju, 

mexerica) 

Fontes de ferro não heme 
 
 

Cereais (aveia, cevada e trigo), 
leguminosas (feijão, lentilhas, grão-de-
bico e ervilhas), ovo e hortaliças verde-

escuras, como espinafre, couve e 
brócolis 



Cardápios da Alimentação Escolar - Alimentos fonte 

 

 
É OBRIGATÓRIA a inclusão de alimentos 
fonte de vitamina A pelo menos 3 dias por 

semana nos cardápios escolares. 

 

 

Referência  Art 18 da resol. 6 de 2020. 



Cardápios da Alimentação Escolar - Alimentos fonte 

A vitamina A (retinol) é encontrada em 
alimentos de origem animal: vísceras 

(principalmente fígado), gemas de ovos e 
leite integral e seus derivados (manteiga e 

queijo). Os vegetais são fontes de vitamina 
A sob a forma de carotenóides os quais, no 
organismo, se converterão em vitamina A. 
Em geral, frutas e legumes amarelos e 
alaranjados e vegetais verde-escuros 

são ricos em carotenóides: manga, 
mamão, cajá, caju maduro, goiaba 

vermelha, abóbora/jerimum, cenoura, 
acelga, espinafre, chicória, couve, salsa 

etc.  



Cardápios da Alimentação Escolar - Limites de oferta 

Produtos cárneos a, no máximo, 
2x/mês (parcial e integral) 

Legumes e verduras em conserva a, 
no máximo, 1x/mês (parcial e integral); 

Bebidas lácteas com aditivos ou 
adoçados a, no máximo, 1x/mês 
(período parcial) e, no máximo, 
2x/mês (período integral); 



PRODUTOS CÁRNEOS: carne 
mecanicamente separada, mortadela, 

salsicha, almôndega, apresuntado, fiambre, 
hambúrguer, quibe pronto para consumo, 

patê, bacon, barriga defumada, lombo, 
carne bovina em conserva, aves 

temperadas, paleta cozida, produtos 
cárneos salgados, empanados, prato 

elaborado pronto ou semi-pronto contendo 
produtos de origem animal, copa, carne 

bovina curada dessecada, (Jerked Beef), 
presunto, presunto cozido, presunto cru, 

salame e linguiça 

Cardápios da Alimentação Escolar - Limites de oferta 



Cardápios da Alimentação Escolar - Limites de oferta 
Biscoito, bolacha, pão ou bolo a, no máximo, 2x/semana  

(1 refeição - período parcial);  
a, no máximo, 3x/ semana (2 refeições ou + - período parcial);  

e a, no máximo, 7x/semana (3 refeições ou + - período integral) 

Doce a, no máximo, 1x/mês 

Preparações regionais doces a, no máximo, 2x/mês  (período 
parcial); e a, no máximo, 1x/semana (período integral) 



Cardápios da Alimentação Escolar - Limites de oferta 

Considera-se "doce" 
para o PNAE todo 

alimento ou preparação 
adicionado de açúcar em 

sua composição 



Cardápios da Alimentação Escolar - Limites de oferta 

Margarina ou creme 
vegetal a, no máximo, 

2x/mês (período parcial); e 
a, no máximo, 1x/semana 

(período integral) 



Cardápios da Alimentação Escolar - Itens Proibidos 

- Alimentos fontes gorduras trans 
- Alimentos ultraprocessados e açúcar (para até 3 anos) 
- Bebidas de baixo valor nutricional 
- Cereais com aditivos ou adoçados 
- Balas e similares 
- Confeito, bombons, chocolate, biscoito recheado, bolo com cobertura ou recheio 
- Barra de cereal com aditivos ou adoçada 
- Gelatina, gelados comestíveis 
- Temperos com glutamatos monossódico ou sais sódicos 
- Maionese 
- Alimentos em pó para reconstituição 

Fica vedada 
a aquisição! 

Exceções leite em pó, cacau 
100%, ovo em pó,fórmulas 

infantis e dietas para nutrição 
enteral 

Referência  Art 18 da resol. 6 de 2020. 



Cardápios da Alimentação Escolar - Maiores de 3 anos 

Para preparações diárias (>3 anos), no máximo: 

 7% da energia 
total de açúcar 

adicionado 

15 – 30% da 
energia total de 
gorduras totais 

7% da energia 
total de gordura 

saturada 

 600mg/pessoa 
de sódio período 

parcial, 1 
refeição 

800mg/pessoa 
de sódio período 

parcial, 2 
refeições 

1.400mg/pessoa 
de sódio 

período integral, 
3 ou + refeições 

Referência  Art 18 da resol. 6 de 2020. 



Cardápios da Alimentação Escolar - Recomendação 
Mínimo de 10 alimentos in natura ou minimamente processados por 
semana, para cardápios que forneçam 1 refeição/dia ou atendem a 20% das 
necessidades nutricionais diárias;  

Mínimo de 14 alimentos in natura ou minimamente processados por 
semana, para cardápios que forneçam 2 refeições/dia ou atendem a 30% das 
necessidades nutricionais diárias;  

Mínimo de 23 alimentos in natura ou minimamente processados por 
semana, para cardápios que forneçam 3 ou mais refeições/dia ou atendem a 
70% das necessidades nutricionais diárias.  

Referência  Art 18 da resol. 6 de 2020. 



Ferramentas de apoio ao nutricionista - Teste de aceitabilidade 

85% da escala hedônica ou 90% de resto 
ingestão - pode permanecer no cardápio ou ser 

incluída, em caso de preparações novas. 

A EEx deve aplicar teste de aceitabilidade aos 
estudantes sempre que introduzir no cardápio 

alimento novo ou quaisquer outras alterações 
inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou 

para avaliar a aceitação dos cardápios praticados 
frequentemente. 

A EEx é responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o 
qual deve ser planejado e coordenado pelo RT do PNAE 



Resposta da enquete! 

Qual a opção correta em relação ao grau de processamento 
dos alimentos, pensando como exemplo a maçã? 

 
 

1 - Maçã (a fruta) ou maçã 
desidratada 
 
2 - Bolo caseiro de maçã ou 
barrinha de cereal sabor maçã 
 
3 - Óleo e açúcar 
 

 

 
 

A - Processado e 
ultraprocessado 
 
B - Ingrediente culinário 
 
C - In natura ou 
minimamente processado 
 

 



Resposta da enquete! 

Qual a opção correta em relação ao grau de processamento 
dos alimentos, pensando como exemplo a maçã? 

 
 

1 - Maçã (a fruta) ou maçã 
desidratada 
 
2 - Bolo caseiro de maçã ou 
barrinha de cereal sabor maçã 
 
3 - Óleo e açúcar 
 

 

 
 

A - Processado e 
ultraprocessado 
 
B - Ingrediente culinário 
 
C - In natura ou 
minimamente processado 
 

 



Resposta da enquete! 

Qual a opção correta em relação ao grau de processamento 
dos alimentos, pensando como exemplo a maçã? 

 
 

1 - Maçã (a fruta) ou maçã 
desidratada 
 
2 - Bolo caseiro de maçã ou 
barrinha de cereal sabor maçã 
 
3 - Óleo e açúcar 
 

 

 
 

A - Processado e 
ultraprocessado 
 
B - Ingrediente culinário 
 
C - In natura ou 
minimamente processado 
 

 



Resposta da enquete! 

Qual a opção correta em relação ao grau de processamento 
dos alimentos, pensando como exemplo a maçã? 

 
 

1 - Maçã (a fruta) ou maçã 
desidratada 
 
2 - Bolo caseiro de maçã ou 
barrinha de cereal sabor maçã 
 
3 - Óleo e açúcar 
 

 

 
 

A - Processado e 
ultraprocessado 
 
B - Ingrediente culinário 
 
C - In natura ou 
minimamente processado 
 

 



Aquisição de Alimentos 

No mínimo, 75% deverão ser destinados 
à aquisição de alimentos in natura ou 
minimamente processados 
 
No máximo, 20% poderão ser 
destinados à aquisição de alimentos 
processados e de ultraprocessados 
 
No máximo, 5% poderão ser destinados 
à aquisição de ingredientes culinários 
processados 



Aquisição de Alimentos 

Em caráter complementar, recomenda-se que seja de no mínimo 
50 o número de diferentes tipos de alimentos in natura ou 
minimamente processados adquiridos anualmente pelos 

municípios. 



Notas Técnicas 

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

Nota Técnica nº 1897361/2020 - Alterações dos aspectos da Agricultura Familiar da 
Resolução CD/FNDE nº 6/2020. 

Nota Técnica nº 1894784/2020 – Atualização das recomendações para o 
planejamento de cardápios das creches atendidas pelo PNAE 

Nota Técnica nº 1894673/2020 – Atualização das recomendações acerca da 
alimentação vegetariana no PNAE 



INGREDIENTES 
CULINÁRIOS 

PROCESSADOS 

Dispõe sobre a execução do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo 

coronavírus – Covid-19 

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020 



Ferramentas de apoio ao nutricionista - MBP 

OBJETIVO 
 

Facilitar a avaliação das condições sanitárias 
das escolas por meio de uma lista de 

verificação e auxiliar na elaboração do MBP 

ETAPAS  
 

➢ Diagnóstico: verificação de 
boas práticas (lista) 
 

➢ Elaboração do Manual 
(ferramenta) 
  

➢ Revisão e finalização do 
documento (profissional)  



Tem como objetivo auxiliar o 
nutricionista  no 

planejamento de cardápios 
levando em consideração as 

normas e orientações 
vigentes no PNAE 

Ferramenta de 
Planejamento de Cardápio 

Excel → elaboração de Fichas Técnicas  

Valor 
energético  

Macro e Micro 
Nutrientes   

Cálculo do 
custo do 
Cardápio   

% de 
adequação    



Ferramentas de apoio ao nutricionista - IQCOSAN 

SITE FNDE > PÁGINA INICIAL > PROGRAMAS > PNAE > ÁREA PARA GESTORES > FERRAMENTAS DE 
APOIO AO NUTRICIONISTA >  ÍNDICE DE QUALIDADE DA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

NUTRICIONAL - IQ COSAN 



Ferramentas de apoio ao nutricionista - IQCOSAN 

Índice de qualidade da 
Coordenação de Segurança 

Alimentar Nutricional utilizado para 
avaliar a qualidade dos cardápios 

elaborados 

(ainda não atualizado pela Res 06) 

Tem como objetivo padronizar a análise dos 
cardápios, utilizando quatro parâmetros: 
 
- Presença de seis grupos de alimentos  
(1. cereais e tubérculos; 2. feijões; 3. legumes e 
verduras; 4. frutas in natura; 5. leites e 
derivados; 6. carnes e ovos);  
- Presença de alimentos regionais e da 
sociobiodiversidade;  
- Diversidade semanal das refeições 
ofertadas;  
- Ausência de alimentos classificados como 
proibidos e alimentos ou preparações doces. 



Como acessar as ferramentas 

Site: www.fnde.gov.br 

Aba “Programas” → PNAE 

Aba “Área para gestores”” → 
PNAE 

Ferramentas de Apoio ao 
Nutricionista 

Ferramenta de 
Elaboração de 

MBP 

PLAN PNAE 

IQCOSAN 



Em resumo... 

Vídeos do FNDE 



Perguntas e Respostas 

Envie sua pergunta no chat! 



Ações de EAN no PNAE 

Transversalidade e transdisciplinariedade 



O que é Educação Alimentar e Nutricional? 
Qual a importância da EAN? 



Qual a importância da Educação Alimentar e 
Nutricional para a Alimentação Escolar? 

Acesse o link que vamos enviar 
no chat ou escaneie o QR Code  

e compartilhe a sua opinião 
 com 1 a 3 palavras 

 

PARA VOCÊ: 



EAN - Tema transversal no currículo escolar: 
 
- Como fazer Promoção de Práticas Alimentares Saudáveis  
 
 

 

 

Alimentação e Nutrição - Perpassar o currículo escolar (PPP) 

Ações de EAN no PNAE 

Na perspectiva da SAN 



Definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 13.666/2018) 

  

 

 

Ações de EAN no PNAE 

Consonância com o Marco de Referência 
em EAN para Políticas Públicas (MDS, 
2012) 



Lei 11.947/2009 

Incluía ações de EAN 

 

Resolução 06/2020  

Acrescenta os Princípios da EAN no PNAE 

Ações de EAN no PNAE 



Princípios e práticas para EAN, MDS/2018 



Diante das atualizações da Res 06/2020 - EAN como estratégia fundamental 
para alcançar avanços e aceitação 

 

Devem ser planejadas, executadas e documentadas 

 

 

Ações de EAN no PNAE 



Desafios - Rol de atividades do nutricionista no PNAE 

 

Resolução CFN/465 - sendo revista em parceria com o FNDE 

 

Revisão das atividades de responsabilidade dos nutricionistas RT pelo FNDE 

Ações de EAN no PNAE 



Separação de saberes - Ausência de diálogo entre profissionais (nutricionistas, 
educadores, gestores) e a população como principal obstáculo para as mudanças 
necessárias no enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional 

 

 

 

Um olhar a partir de outras ciências - história, antropologia, economia, educação, 
sustentabilidade, gastronomia 

Ações de EAN no PNAE 

Necessidade de diálogo e entendimento da realidade a ser 
trabalhada e seu contexto 



Ir além da Interdisciplinariedade - Mesmo conteúdo trabalhado em dois espaços 

 

   Transdisciplinariedade - Comunicação e parceria entre as áreas para 
trabalhar o conhecimento 

 

Buscar parceiros - Universidades (projetos de extensão), famílias (hábitos alimentares 
na infância, receitas), agricultores (produção local) 

Ações de EAN no PNAE 











Jornadas de EAN/FNDE (desde 2017) - Amplitude das Temáticas possíveis 

 
● Merendeira como agente transformadora da alimentação escolar 
● Sustentabilidade na Alimentação Escolar 
● Imagem corporal e bullying 
● Movimento + Comida de Verdade = Saúde  
● Comida de verdade na escola 
● Promovendo a Alimentação Adequada e Saudável no Currículo Escolar 
● Propaganda e publicidade de alimentos para o público infantil 
● Envolvimento da família na alimentação escolar: vamos aprender juntos!  
● Alimentos Regionais Brasileiros 
● Prevenção e Redução de Perdas e Desperdícios de Alimentos 
● Horta escolar pedagógica 
● Agricultura familiar na escola 
● Atividades lúdicas para o desenvolvimento social e relacionado ao ato de comer 

 

 https://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-educacao-alimentar-nutricional 



Sugestões de atividade adaptadas no retorno das aulas em pandemia 

Encontro Técnico para Nutricionistas do PNAE 2021/FNDE 

Atividades com embalagens de 
alimentos para análise de rótulos 

Embalagens trazidas de casa, 
higienizadas e orientar a não ter 

compartilhamento 

Bingo 
 

Plastificar as cartelas e usar 
hidrocor de uso individual 

Hortas Escolares 
 

Avaliar a possibilidade, higienizando as 
mãos e materiais, mantendo 

distanciamento e uso de máscaras. Caso 
a escola não possua, iniciar a pesquisa e 
o projeto utilizando materiais alternativos. 

Jogos 
 

Memória, dominó, tabuleiro. Adaptar 
utilizando peças gigantes, para que 

possam ser vistas à distância, na lousa, 
chão ou parede. 



Sugestões de atividade adaptadas no retorno das aulas em pandemia 

Encontro Técnico para Nutricionistas do PNAE 2021/FNDE 

Germinação de sementes 
 

Poderá ser feita em casa ou na 
sala de aula, de modo individual. 

Oficina de sentidos 
 

Identificar alimentos e preparações 
utilizando os sentidos. Pode ser feita de 
modo individual. Utilizando as mesmas 

orientações para manipulação de 
alimentos 

Oficina Culinária 
 

Pode ser adaptada para demonstração do 
preparo culinário. E a degustação pode 

ser individualmente, seguindo as mesmas 
orientações que para o consumo das 

refeições nas escolas. 

Teatro  
 

Dedoche, fantoches, palitoches. Devem 
ser plastificados e manipulados apenas 

pelo professor ou nutricionista. Com 
correta higienização de mãos antes e 

depois. 



 
 

Propriedades  
nutricionais  

dos alimentos 

Ações de EAN no PNAE 
EAN como conjuntos de ações transversais e transdisciplinares 

X X 



Ações de EAN no PNAE 

Devem ser realizadas em consonância 
com o Guia e de acordo com a SAN 









Qual a importância da Educação Alimentar e 
Nutricional para a Alimentação Escolar? 
 

RESPOSTAS 
 

PARA VOCÊ: 
 

https://www.mentimeter.com/s/ee527f49ad4e2b8c94fe8b3ba37694c6/15b0ee6e482b


Perguntas e Respostas 

Envie sua pergunta no chat! 



Compreendendo a atuação do CAE no 
PNAE 

Participação Social e atribuições do CAE 



CONTROLE SOCIAL 
 

Forma de participação da sociedade no acompanhamento das ações da 
gestão pública e na execução das políticas públicas sociais (que são 

direitos da população), avaliando os objetivos, processos, execução e 
resultados.  

 

Existem regras, direitos e deveres para essa participação da sociedade 

Compreendendo a atuação do CAE no PNAE 

Referência  Art 43 ao 46 da resol. 6 de 2020. 



Enquete! 
Qual papel dos conselheiros do CAE? 

Coloque no chat o número da resposta que você considera mais correta 

 
 

1 - Participar de algumas reuniões do conselho, podendo sair a 
qualquer momento, sem ser substituído; 
 
2 - Condenar a qualidade da alimentação escolar sem precisar 
realizar visitas às escolas; 
 
3 - Analisar a prestação de contas e emitir o parecer conclusivo 
apontando qualquer irregularidade. 
 

 



IMPORTÂNCIA 

1 
2 
3 
4 

Participação da comunidade 

Acompanhamento 

Garantia da oferta da alimentação escolar saudável e adequada 

Avaliação da prestação de contas do programa 



Colegiado  

Fiscalizador  

Deliberativo e de 
Assessoramento 

Permanente  
C

on
se

lh
o 

de
 A

lim
en

ta
çã

o 
E

sc
ol

ar
 

 
Os Conselheiros de 

Alimentação Escolar devem 
acompanhar todo o processo 

de execução do PNAE 
durante o ano letivo e avaliar 

a prestação de contas do 
programa uma vez ao ano!  

 

Compreendendo a atuação do CAE no PNAE 



Colegiado  

Fiscalizador  

 
 

➢ Decisões tomadas em grupo 
➢ Realizar reuniões e registrar em ata 
➢ Participação de no mínimo 2/3 de conselheiros 

 
 

 
➢ Monitorar e fiscalizar a aplicação de recursos  
➢ Acompanhar a execução do PNAE 
➢ Analisar o relatório de acompanhamento da 

gestão do PNAE 
➢ Comunicar ao FNDE e outros órgãos as 

irregularidade observadas 
  

Compreendendo a atuação do CAE no PNAE 



Compreendendo a atuação do CAE no PNAE 

Deliberativo e de 
Assessoramento 

Permanente   

 
 

➢ Analisar a prestação de contas e emitir o 
parecer conclusivo 

➢ Fornecer informações e apresentar relatórios de 
execução do PNAE sempre que solicitado - 
Visitas nas escolas 
 

 
 

➢ Não se extingue  
➢ Mandato de 4 anos 
➢ Regimento interno 

 

Serviço Público: relevante e não remunerado (voluntário) 



Poder executivo 

1 titular 

1 suplente 

Trabalhadores  

da educação  

e discentes 

2 titulares 

2 suplentes 

Pais de  

alunos 

2 titulares 

2 suplentes 

Sociedade  

Civil 

2 titulares 

2 suplentes 

Atuação do CAE no PNAE - Composição 



Membro titular Membro suplente 

Mesmo 
segmento 

 
- Composição do CAE - pode ser 

ampliada em 2 ou 3x o número 
de membros (proporcionalmente nos 
segmentos) 

 
- Mandato de quatro anos - 

podendo haver reeleição de 
acordo com a indicação dos seus 
respectivos segmentos 

 
- Se houver escolas indígenas 

e/ou quilombolas - ter pelo 
menos um representante 

 
Cada membro titular do CAE deve ter um 

suplente do mesmo segmento 
representado 

Atuação do CAE no PNAE - Composição 



Atuação do CAE no PNAE - Composição 

Resolução FNDE nº 06/2020 
 

Art 43. § 6º: Além disso, ficam vedadas as indicações do 
Ordenador de despesas, do Coordenador de alimentação 
escolar e do Nutricionista RT da EEx para compor o CAE.  



Atuação do CAE no PNAE - Composição 

A ausência do CAE pode resultar na 
suspensão do repasse dos recursos! 



Resposta da Enquete 

 
 

1 - Participar de algumas reuniões do conselho, podendo sair a 
qualquer momento, sem ser substituído; 
 
2 - Condenar a qualidade da alimentação escolar sem precisar 
realizar visitas às escolas; 
 
3 - Analisar a prestação de contas e emitir o parecer conclusivo 
apontando qualquer irregularidade. 
 

 



Resposta da Enquete 

 
 

1 - Participar de algumas reuniões do conselho, podendo sair a 
qualquer momento, sem ser substituído; 
 
2 - Condenar a qualidade da alimentação escolar sem precisar 
realizar visitas às escolas; 
 
3 - Analisar a prestação de contas e emitir o parecer conclusivo 
apontando qualquer irregularidade. 
 

 



Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 

Analisar a prestação de contas e emitir o Parecer conclusivo 

Analisar o relatório de acompanhamento da gestão do PNAE antes de 
elaborar o Parecer Conclusivo 

Comunicar ao FNDE, ao TCU e a outros órgãos de controle às irregulares 
observadas 

1 

2 

3 

4 

Atuação do CAE no PNAE - Atribuições 



Fornecer informações e apresentar relatórios de acompanhamento da 
execução do PNAE sempre que solicitado 

Elaborar regimento interno 

Realizar reunião específica para avaliar a prestação de contas com a 
participação de, no mínimo, ⅔ dos Conselheiros 

Preparar plano de ação com previsão das atividades a serem realizadas 
durante o ano, com estimativas de custo 

5 

6 

7 

8 

Atuação do CAE no PNAE - Atribuições 



SER ORGANIZADO 

Fazer planejamento  
das atividades a serem 

desenvolvidas 
 

Documentar tudo o que 
acontece 

TER DIÁLOGO 

Fundamental o diálogo entre 
os atores envolvidos na 

alimentação escolar a fim de 
conhecer a realidade, os 

problemas e auxiliar na busca 
por soluções 

 

TER POSTURA 

Ter cuidado com a fala, estar 
atento a tudo e  ouvir o que 

o outro tem a dizer. Ser 
paciente e  falar passando 

orientação e buscando 
solução de conflitos 

 
 

Atuação do CAE no PNAE - Atribuições 



Atuação do CAE no PNAE - Atribuições 

Conselheiros - como Guardiões da Qualidade Sanitária da 
alimentação servidas nas escolas 

Exercer suas 
atribuições 
com muita 

dedicação e 
cuidado 



Atuação do CAE no PNAE - Atribuições 

Elaborar o Regimento Interno, observando o disposto na 
Resolução 

Elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente 
a fim de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua 

rede de ensino 



Regimento Interno 

É o documento que apresenta as REGRAS estabelecidas pelo grupo para regular o 
seu funcionamento 

 
 
 
 
 

 
 

Periodicidade das 
reuniões  

Número de ausência 
máxima permitida por 

Conselheiro  

 
Baseado na legislação 

e realidade do 
Município 



Plano de ação 

É o planejamento das atividades do CAE para o acompanhamento da execução 
do Programa, visitas às escolas, reuniões, acompanhamento dos processos de 
aquisição, recebimento de gêneros alimentícios, entre outras atividades 
 
 
 
 
 

 

Estabelecer os critérios que definem as escolas visitadas (por 
exemplo: escolas com maior número de alunos, escolas em áreas de 

insegurança alimentar, escolas de diferentes tipos, entre outros 
critérios). Assim pode-se avaliar o custo da logística de locomoção. 

  



Plano de ação 

O calendário de atividades (o que significa analisar o calendário escolar e determinar 
os dias de visitação às escolas e as datas das reuniões do Conselho). Nomear os 

conselheiros que irão realizar a visita 

A EEx deve conhecer o 
planejamento do CAE, a fim de 

atender ao máximo as necessidades 
logísticas, administrativas e 
financeiras dos CAEs para 

realização das visitas às escolas 

 
Estabelecer datas das reuniões para a 

EEX providenciar o local 
 

Planejar orçamento com previsão de 
despesas necessárias para o exercício de 

suas atribuições 



Transporte  para  deslocamento  dos  
locais  relativos  ao  exercício  de  sua 
competência e reuniões ordinárias e 

extraordinárias do CAE 

A EEx deve garantir a infraestrutura necessária à execução das atividades:  

Local apropriado com condições 
adequadas para as reuniões do 

Conselho 

Disponibilidade de equipamento 
de informática 

Disponibilidade  de  recursos  humanos  e  
financeiros (Plano  de  Ação  do CAE),  a  
fim  de desenvolver as atividades de forma 

efetiva 

Atuação do CAE no PNAE - Direitos 



Atuação do CAE no PNAE - Direitos 

Fornecer ao CAE todos os 
documentos e informações 

referentes à execução do PNAE em 
todas as etapas (editais de licitação, 

notas fiscais, cardápios…) 

Divulgar as atividades do CAE 
por meio de comunicação oficial da 

EEx 

Realizar a  formação dos conselheiros  
sobre a execução do PNAE e temas que 
possuam interfaces com este Programa 

A EEx deve ainda:  



Controle Social: CAE 

O CAE pode ainda:  
 

● Desenvolver regime de cooperação com os Conselhos de 
Segurança Alimentar e Nutricional e deverá observar as 
diretrizes por estes estabelecidas; 

● Estabelecer parcerias com outros Conselhos de Alimentação 
Escolar e Conselhos Escolares, com vista no desenvolvimento de 
suas atribuições. 

 



Valor 
Transferido 

Processo de 
compras  Escolas 

Como acompanhar a execução do PNAE 



Como acompanhar a execução do PNAE 

N° de alunos  Dias letivos  
(200) Valor por aluno 

Valor 
Transferido 

Valor diário por aluno: 
R$ 0,36: ensino fundamental, médio  
R$ 0,32: EJA 
R$ 0,53: pré escola 
R$ 0,64: indígenas e quilombolas 
R$ 1,07: creches e escolas tempo integral e 
Programa Mais Educação 
R$ 2,00: ensino médio integral  

Suplementar  

Nº de alunos 
matriculados no 

Censo Escolar do 
ano anterior 



Como acompanhar a execução do PNAE 

Processo 
de Compras  

Analisar:  
 

❖ O dinheiro foi aplicado na compra de gêneros alimentícios? 
 

❖ Os valores estão de acordo com os preços de mercado? 
 

❖ A modalidade de licitação está correta?  
 

❖ O edital foi divulgado corretamente?  
 

❖ Houve aquisição de 30% do repasse em gêneros da Agricultura 
Familiar? Como foi o processo? 
 

❖ A compra contribui para o desenvolvimento sustentável? 



Como acompanhar a execução do PNAE 

Escolas 

Analisar:  
 

❖ Os produtos comprados estão sendo utilizados?  
 

❖ Como é a alimentação ofertada para os alunos?  
 

❖ Os produtos comprados são de boa qualidade?  
 

❖ O que foi licitado consta no estoque das escolas?  
 

❖ Cuidados com a produção (cardápios, alimentos seguros, 
condições de higiene), teste de aceitabilidade, controle 
de estoque, etc) 
 



- Utilizar roteiro de visita à escola como orientação do 
que observar (lista de verificação) 

 
 
- Ter as tarefas pré-definidas de quem fará o que na 

visita à escola 
 
 
- Elaborar relatório com as informações resumidas 

obtidas na visita 
 
 
- Em reunião criar padrão para preenchimento do 

roteiro e elaboração do relatório 
 

Como acompanhar a execução do PNAE 





Como funciona:  
 

❖ A EEx irá realizar a prestação de contas pelo sistema online SIGPC 
anualmente e encaminhará para o CAE juntamente com o Relatório  
 

❖ Cabe ao CAE avaliar se a prestação está em conformidade com a legislação, 
podendo solicitar mais documentos para a EEx para essa análise 
 

❖ Após a avaliação o CAE irá realizar seu parecer conclusivo e enviar ao FNDE 
pelo sistema online SIGECON 
 

❖ Cabe ao FNDE avaliar a  prestação de contas com o material recebido pela 
EEx e pelo CAE 
 

Atuação do CAE no PNAE - Prestação de contas 



O CAE emite o parecer conclusivo considerando se o uso do recurso foi:  
 

Atuação do CAE no PNAE - Prestação de contas 



Falhas graves e irregularidades a serem observadas: 
 
- Não apresentação da prestação de contas pela EEx; 

- Não utilização de conta específica para o dinheiro do Programa; 

- Resultado de aplicação financeira utilizado em gastos fora do programa; 

- Compra de alimentos que não fazem parte do cardápio com recurso do PNAE; 

- Aquisição de alimentos com preço acima do de mercado; 

- Falta de licitação com base na lei 8666 para compras acima de R$ 8.000,00; 

 

Atuação do CAE no PNAE - Prestação de contas 



Falhas graves e irregularidades a serem observadas: 
 
- Alimentos comprados, porém não entregues na escola; 

- Alimentos comprados com recurso do programa, porém não utilizados na alimentação 

escolar; 

- Produtos adquiridos mas não que não puderam ser utilizados por estarem vencidos ou 

fora dos padrões exigidos; 

- Pagamento de contratos que não separam custo de alimentos dos custos de serviços. 

 

Atuação do CAE no PNAE - Prestação de contas 



CAE 
Formação 

Formação 2021 

Carga horária 40h 
 

Direcionada aos 
Conselheiros 

4 módulos 
 

- funcionamento PNAE 
- Atividades do CAE 
- Atribuições do CAE 
- Ferramentas disponíveis 

 

- Conteúdo em aulas 
- Exercícios de fixação 
- Gabarito comentado 
- Avaliação 

 
CERTIFICADO 

Turmas mensais 
 

Nova turma no 1º dia útil 
do mês 



CAE 
Formação 

Formação 2021 

Cadastro e login na Plataforma de Educação 
Corporativa do FNDE 

http://educacaocorporativa.fnde.gov.br 

CAE -> realizar inscrição no Curso 





Acompanhamento e avaliação da 
Alimentação Escolar oferecida nas 

escolas de todo o País.  



★ Navegar pelo mapa do Município 
  

★ Favoritar escolas  
 

★ Avaliar a alimentação de cada escola 
  

★ Acompanhar o repasse de recursos  
 

★ Informações sobre  
○ Escola 
○ Nutricionista 
○ CAE 

 
★ Via de comunicação entre os atores  

 
★ Formalizar denúncia  

Quiz interativo com 
perguntas sobre diversos 

aspectos do Programa 



Perguntas e Respostas 

Envie sua pergunta no chat! 



Avaliação da Formação 

Não deixe de dar a sua opinião! 



Obrigada pela atenção! 

CONTATO CECANE UNIFESP 
cecanebs@hotmail.com 

@cecaneunifesp 
(13) 3229 0100 – ramal 3816 / 3817 



COMPILADO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

Formação sobre as atualizações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) a partir da Resolução CD/FNDE nº 06/2020 – Região
de Campinas, Sorocaba, Itupeva e Registro

TEMA PERGUNTA RESPOSTA

AF

No caso da DAP Jurídica, multiplicamos o
NAF por 20000, mas não necessariamente
cada DAP Física deve respeitar o valor de
20.000, pode nesse caso uma DAP Física nesse
modelo superar os 20.000

Não. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural para a alimentação escolar é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
sendo por DAP Familiar/ano/entidade executora, independentemente do
montante máximo do grupo formal inscrito na DAP Jurídica.

CAE Qual o mínimo de alunos em uma cidade para se
aumentar o número de Conselheiros?

Segundo a Resolução CD/FNDE nº 06/2020, Art. 43, § 2º, cabe à entidade
executora determinar a ampliação do CAE, podendo ser ampliada em duas ou
três vezes o número de membros, desde que obedecida a proporcionalidade dos
representantes de cada segmento. Mas não existe obrigatoriedade de
quantitativos.

Delegação de
rede

Onde encontro a legislação sobre a delegação de rede
apresentada no período da manha? Decreto nº 61.928, de 12 de abril de 2016 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020

FNDE Quando haverá reajuste no valor referência
do aluno do PNAE??? Os CECANEs não possuem essa informação.

Kits

 Gostaria de saber sobre a distribuição de kits para os
alunos, em munícipios que não voltaram em 100% com
as aulas presenciais, qual a periodicidade, e quantidade
seria o ideal da entrega?

No caso do sistema híbrido de ensino, que alterna o modelo presencial com
o remoto, a entidade executora deverá manter a distribuição dos kits aos
alunos? Sim. É direito do estudante receber o kit quando os pais decidirem optar
pelo ensino online/remoto, pois há recurso federal disponível para isso. No
entanto, a decisão de como deve ser feita esta distribuição é da gestão local. Nos
casos em que a entidade executora tenha optado pelo modelo híbrido, é
necessária a manutenção da oferta da alimentação escolar durante o período de
permanência do estudante no ambiente escolar. Considerando que o PNAE é um
programa que tem como uma das diretrizes a universalidade, os recursos



federais recebidos à conta do PNAE devem ser utilizados com vistas a atender a
todos os estudantes matriculados na educação básica pública, tanto se estiverem
estudando fisicamente em ambiente escolar, como se estiverem estudando
remotamente em ambiente domiciliar.*

 E ainda com relação a frequência de distribuição de
alimentos na forma de kits, há algum indicativo para os
municípios que retornaram parcialmente as aulas?

 E a frequência da distribuição de alimentos na forma de
kits? Tem alguma frequência sugerida?

Há uma norma sobre a periodicidade de entrega dos kits? A periodicidade de
entrega fica a critério da gestão local. Importante não esquecer que é necessário
seguir as orientações de se evitar aglomerações e demais precauções para
minimizar o risco de contaminação pelo coronavírus.*

 Kits remanescentes podem ser doados?

Depende. Não existe legislação que ampare a doação de alimentos adquiridos
com recurso do PNAE para outros órgãos, mas caso se trate de gêneros
alimentícios in natura que compõem kits que não foram retirados pelas famílias
dos estudantes, é importante que estes não sejam desperdiçados.
Se a decisão da entidade executora for de realizar a doação, e se o CAE estiver
de acordo com isso, é importante que tudo seja devidamente documentado
(exemplo: assinatura de um documento de consentimento de recibo com motivo
justificado, por quem está recebendo a doação).

Lanche de
casa

 tem legislação que proíba alérgicos alimentares a
levarem alimentos adequados pra escola?

Não há nenhuma lei que trata da proibição dos escolares levarem alimentos de
casa para a escola. Porém, é importante ressaltar que, de acordo com a
Resolução CD/FNDE nº 06/2020: entende-se por alimentação escolar todo
alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem,
durante o período letivo. E a coordenação técnica das ações de alimentação e
nutrição, no âmbito da Seduc, da Prefeitura Municipal e da escola federal, deve
ser realizada por nutricionista Responsável Técnico – RT do PNAE vinculado à
EEx, sendo portanto, o nutricionista RT o responsável por todos os alimentos
oferecidos no ambiente escolar.

No retorno das aulas presenciais os pais querem enviar
lanches para as crianças . Tem alguma Lei que ampare
para proibir??? não encontrei nada em legislações

Teste de
aceitabilidade

 Em quais produtos da nova legislação já foram feitos
teste de aceitabilidade?

Os testes de aceitabilidade são de responsabilidade da entidade executora,
devendo ser planejado e coordenado pelo RT do PNAE, sempre que introduzir no
cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz



respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados
frequentemente.

Cardápios

E a questão do açúcar? Um suco natural adoçado é
considerado preparação doce? Limitado a uma vez por
mês?

A Resolução CD/FNDE nº 06/2021, assim como a nota técnica nº 2139545/2020,
visam limitar a oferta de doces entendidos como doces propriamente ditos, ou
seja, uma preparação elaborada como sobremesa (ex. uma compota doce, doce
de leite), ou uma preparação doce como principal componente de uma refeição
(ex. uma canjica ofertada como lanche da tarde). Segundo o Art. 19 desta mesma
resolução: para as refeições da alimentação dos estudantes com mais de três
anos de idade, recomenda-se no máximo: 7% (sete por cento) da energia total
proveniente de açúcar simples adicionado. Desta forma, o açúcar adicionado a
um suco poderia entrar neste limite dos 7%. Porém, é de extrema importância
ressaltar que a legislação preconiza a redução da oferta de açúcar em todos os
âmbitos, incluindo a adição de açúcar com o intuito de adoçar preparações que
não são entendidas como doces propriamente ditos.

Quando digo creche 4x dias na semana, são 04 porções?

Não. A recomendação da oferta de determinado grupo de alimento (frutas in
natura ou alimentos fonte de ferro heme) na frequência de 4 dias por semana não
se refere a porções, e sim, dias da semana, não importando se em um mesmo
dia, houver a oferta de uma ou mais porções deste grupo de alimento.

Demais questões referentes a sugestões de cardápios
e/ou preparações

Não é permitido aos CECANEs oferecerem modelos de cardápios. Porém, um
e-book desenvolvido pelo CECANE UNIRIO traz diversas sugestões de
preparações culinárias para a execução do PNAE. O material encontra-se em
anexo.

*Perguntas e respostas presentes no site do FNDE, na página de: Perguntas frequentes sobre a execução do PNAE durante a pandemia
do Coronavírus (https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-perguntas-frequentes)




