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1 OBJETO DO PRODUTO 

Dar suporte ao desenvolvimento das ações técnicas do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, com ênfase no fomento à Segurança Alimentar e 

Nutricional – SAN, com desígnio de contribuir para o fortalecimento das ações 

estratégias de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) por meio da interlocução entre 

o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

  

2 EQUIPE  

Agente do PNAE 

Vanessa Manfre Garcia de Souza 

Ana Flávia de Rezende Gomes 

Responsáveis  

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e Centro Colaborador de 

Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de Goiás – CECANE UFG.  

  

3 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA   

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC), é o mais antigo programa social do Governo Federal na área de 

alimentação e nutrição, sendo considerada uma das políticas públicas fundamentais para 

a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional.  

O Programa é tido como um dos maiores do mundo na área da alimentação 

escolar, atendendo mais de 42 milhões de estudantes que frequentam instituições 

públicas de educação básica em todo o país (FNDE, 2015).  

O PNAE atende, de forma universal e gratuita, a todo alunado matriculado na 

educação básica (infantil, fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos - 

EJA) das escolas públicas, escolas filantrópicas e comunitárias do país.  

Dentre as diretrizes da alimentação escolar, está “a inclusão da Educação 

Alimentar e Nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo 

currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de 

práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional 

(BRASIL, 2009). 



De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 (BRASIL, 

2020), Art. 14, § 1º, considera-se Educação Alimentar e Nutricional (EAN), no âmbito 

do PNAE, “o conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetiva estimular a adoção 

voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a 

aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo”. 

Além da família, a escola também é um meio que interfere na escolha alimentar 

dos escolares. É na escola que o aluno desenvolve seu processo de habilidade e onde se 

deve destacar a promoção de hábitos alimentares e o estilo de vida saudável, ficando 

claro que a escola é um ambiente que pode promover uma alimentação adequada, 

inserindo conceitos de alimentação e nutrição nos diferentes níveis de ensino, aliados 

aos conteúdos programáticos.  

Um avanço importante foi a inclusão do tema sobre alimentação adequada e 

saudável na quarta capa dos livros didáticos, de Ensino Fundamental e Ensino Médio. O 

FNDE, por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), 

distribuiu, a partir de 2016, livros didáticos contendo as mensagens sobre alimentação 

saudável com o objetivo de incentivar os estudantes a desenvolverem hábitos saudáveis, 

por meio de discussões pedagógicas, em sala de aula, com os professores. 

A presença dos dez passos para uma alimentação adequada e saudável nos livros 

didáticos é um grande desafio para contribuir no fortalecimento e disseminação das 

ações e ideias sobre a EAN na escola propondo diversos conhecimentos que permeiam a 

EAN, a partir de um olhar participativo de toda escola, como uma forma de consumir 

alimentos corretos, capazes de prevenir doenças; como atividade para formar hábitos 

alimentares saudáveis e como prática pedagógica centrada na realidade alimentar do 

aluno.  

 Além disso, dando continuidade à proposta de utilização da quarta do livro 

didático, em 2018 ocorreu ampliação do material impresso nas obras encaminhadas aos 

alunos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), proposta realizada sob a 

Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar (CGPAE), através da 

Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN) que contou com o apoio 

do Ministério da Saúde e do movimento “Comer pra quê?”. 

Em 2019, ocorreu a alteração das capas para o Ensino Fundamental I, articuladas 

com os conteúdos e identidade visual dos Cadernos do Programa Saúde na Escola 

(PSE), elaborados pela equipe da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Na 



sequência um Grupo Técnico de Trabalho foi estruturado para elaboração da quarta 

capa dos livros da Educação Infantil para publicação em 2022. Em parceria com o 

Ministério da Saúde foram propostos conteúdos desde a amamentação, comida de 

verdade até sistemas alimentares para os professores e alunos dessa modalidade de 

ensino. 

Outra importante ação promovida pelo FNDE é a Jornada de Educação 

Alimentar e Nutricional, que 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 de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. 

A primeira edição da Jornada aconteceu em 2017, exclusivamente para escolas 

de Educação Infantil. Em 2018, o FNDE lançou a 2ª edição, incluindo a possibilidade 

de escolas de Ensino Fundamental I (séries iniciais – 1º ao 5º ano) participarem. Em 

2019, a 3ª edição contemplou escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, 

ampliando o escopo para que os estudantes pudessem continuar recebendo atividades 

educativas de promoção da alimentação adequada e saudável.  

Cada edição da Jornada acontece em etapas, cada uma com um tema diferente, a 

serem desenvolvidas ao longo do ano. Ao final da Jornada, a equipe do FNDE seleciona 

as melhores ações desenvolvidas pelas escolas participantes, de todo o Brasil, para 

comporem um livro. 

Em 2020, foi lançada a 4ª edição da Jornada de EAN, para escolas de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e II. Com a realização da IV Jornada de EAN, o MEC, 

por meio do FNDE, mostra o seu compromisso com as escolas públicas, considerando o 

objetivo, diretrizes e ações de EAN no âmbito do PNAE, e a importância de ações de 

EAN. 

Diante do exposto, a partir da relevância do apoio à Coordenação Geral do 

PNAE, foi proposto o Produto “Apoio técnico ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação no âmbito do PNAE”, ampliando e consolidando ações integradas entre 

CECANE/UFG e equipe central do PNAE. 

 

4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo geral  

Dar suporte técnico ao desenvolvimento das ações do PNAE, com ênfase nas 

atividades estratégicas de Educação Alimentar e Nutricional.  



 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Apoiar a elaboração da construção da proposta intersetorial da quarta capa dos 

livros didáticos para o Ensino Fundamental II e da Educação Infantil, no âmbito do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 

4.2.2 Apoiar a coordenação da IV Jornada de Educação Alimentar e Nutricional com 

estudantes da educação infantil e ensino fundamental (séries iniciais e finais): 

4.2.3 Realizar a interlocução entre o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição 

Escolar da Universidade Federal de Goiás– CECANE UFG e o FNDE; 

4.2.4 Acompanhar reuniões, missões, eventos, comissões, Fóruns, Grupos de Trabalho, 

visitas técnicas, em âmbito nacional e internacional, quando solicitado pelo Centro 

Colaborador de Alimentação e Nutrição da Alimentação Escolar e pelo FNDE, na área 

de segurança alimentar e nutricional e de alimentação escolar, especialmente na 

educação alimentar e nutricional;  

4.2.5 Apoiar tecnicamente a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional na 

elaboração de documentos técnicos (pareceres, relatórios, informações entre outros), 

conforme demanda.  

  

5 METAS  

Devido à situação de Pandemia do Coronavirus, o Plano de Trabalho do presente 

Produto necessitou ser readequado e, portanto, houve alteração das metas. É necessário 

considerar, também, que o Produto está previsto para ser finalizado em dezembro de 

2020, portanto foi cumprida parte das metas pactuadas no Plano de Trabalho 

readequado, as quais serão descritas a seguir: 

a) Elaborar a Nota Conceitual da Jornada de EAN 2020 (Anexo 1). 

b) Elaborar o Regulamento da Jornada de EAN 2020 (Anexo 2). 

c) Elaborar a Ementa dos temas escolhidos da Jornada de EAN 2020. 

Foram elaboradas as ementas referentes aos temas 1 (Anexo 3) e 2 (Anexo 4) da 

Jornada de EAN, considerando que as ementas dos temas 3 e 4 seriam elaboradas até a 

finalização do Produto (Dezembro/2020).  



d) Coletar o material de apoio aos participantes sobre cada tema da Jornada de EAN 

2020. 

e) Apoiar, estruturar, articular e executar a proposta intersetorial para a 4ª capa dos 

livros da Educação Infantil, no âmbito do PNAE. 

Foram coletados os materiais de apoio sobre os temas 1 e 2, considerando que os 

materiais de apoio sobre os temas 3 e 4 seriam coletados até a finalização do Produto 

(Dezembro/2020).  

Com a renovação do contrato o item “e” foi acrescido. 

 

6 RESULTADOS 

 A seguir, serão apresentados os resultados para cada objetivo específico. 

6.1 Apoiar a elaboração da construção da proposta intersetorial das quartas capas 

dos livros didáticos para o Ensino Fundamental II, no âmbito do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) 

 Embora este objetivo esteja inserido no Plano de Trabalho do Produto, não será 

cumprido no ano de 2020. A última ação de construção intersetorial da quarta capa do 

livro didático, sobre temas de alimentação e nutrição, no âmbito do PNLD, ocorreu para 

distribuição dos livros didáticos em 2020. Para o ano de 2021, o Ministério da Educação 

e o FNDE decidiram substituir as mensagens com temas de alimentação e nutrição por 

outro tema, com a realização de um concurso de desenho inspirado na Bandeira 

Nacional, denominado Sua Arte no Livro Didático, que irá compor a quarta capa dos 

livros didáticos a serem utilizados pelos estudantes do ensino médio em 2021. 

 Assim, essa ação não teve continuidade em 2020 e, portanto, esse objetivo não 

foi executado. 

 

6.2 Apoiar a coordenação da IV Jornada de Educação Alimentar e Nutricional 

com estudantes da educação infantil e ensino fundamental (séries iniciais e finais) 

 Além de apoiar a coordenação das atividades relacionadas à IV Jornada de EAN, 

foram realizadas atividades referentes à III Jornada de EAN, de 2019, quais sejam: 

a) Finalização do livro da III Jornada de EAN, realizando correções e revisão para 

diagramação. O livro está disponível, na versão pdf, no site do FNDE, no 

seguinte link de acesso: 



https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-eixos-de-

atuacao/pnae-educacao-alimentar-nutricional 

 

b) Organização do evento de Lançamento do Livro da 3ª Edição da Jornada de 

Educação Alimentar e Nutricional. O evento aconteceu em 16 de outubro de 

2020, via canal do Youtube do MEC/FNDE, e foram desenvolvidas as seguintes 

atividades para organização do evento: elaborar as pautas para as falas das 

autoridades do FNDE durante o evento; realizar o convite ao palestrante; 

reuniões com o pessoal do FNDE que realiza eventos virtuais; envio do convite 

aos participantes da Jornada 2019 e realização da divulgação do evento.  

As atividades desenvolvidas com relação à IV Jornada de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) foram: 

c) Elaboração da Nota Conceitual da Jornada de EAN 2020 (Anexo 1); 

d) Elaboração do Regulamento da Jornada 2020 (Anexo 2); 

e) Material de divulgação da Jornada para nutricionistas do PNAE (Anexo 5); 

f) Elaboração do questionário de inscrição; 

g) Elaboração de respostas às perguntas frequentes para sanar dúvidas comuns dos 

participantes; 

h) Atendimento via email ou por telefone aos interessados em se inscrever na 

Jornada e aos participantes inscritos; 

i) Gravação de um vídeo sobre o tema 1 e outro sobre o tema 3 da Jornada, cada 

um com a fala de um convidado especialista no tema, para serem utilizados 

como parte do material de apoio aos participantes; 

j) Elaboração das ementas sobre os temas 1 e 2 da Jornada de EAN (Anexos 3 e 4, 

respectivamente); 

k) Pesquisa e coleta de materiais de apoio – documentos, cartilhas, vídeos, artigos 

científicos, matérias de jornal, websites, dentre outros – sobre os temas 1 e 2, a 

serem disponibilizados aos participantes para apoiar o desenvolvimento das 

ações de EAN. A coleta dos materiais para os temas 3 e 4 está prevista para 

acontecer até dezembro de 2020, quando finaliza o Produto. 

l) Retificação do edital da Jornada e sua divulgação, por conta da pandemia do 

coronavírus, com alteração do cronograma. Foram feitas duas retificações do 

edital, a primeira para que a Jornada de EAN se iniciasse em agosto de 2020 



(Anexo 6), mas diante do cenário da Pandemia e continuidade da suspensão das 

aulas, foi estabelecida a segunda retificação do edital, em que adia a realização 

da Jornada para 2021 (Anexo 7). 3a retificação do edital da Jornada e sua 

divulgação, por conta da pandemia do coronavírus, com alteração do 

cronograma, adiando a mesma para 2022.  

 

O número de escolas inscritas para a IV Jornada de EAN, até junho, foi de 856, 

sendo que 57% das inscrições foram realizadas por nutricionistas e 43% por diretores de 

escola.  

Ainda sobre a Jornada, houve a participação na elaboração do resumo intitulado 

“Jornada de Educação Alimentar e Nutricional: uma estratégia de promoção da 

alimentação adequada e saudável do Programa Nacional de Alimentação Escolar”, 

aprovado para apresentação no Congresso Brasileiro de Nutrição - CONBRAN 2020, 

que será realizado no período de 19 a 22 de Janeiro de 2021. O objetivo deste trabalho 

foi descrever as características da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, 

desenvolvida por escolas públicas brasileiras de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de 2017 a 2019. 

 

6.2 Realizar a interlocução entre o Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição Escolar da Universidade Federal de Goiás– CECANE UFG e o FNDE 

 Foi realizada a interlocução entre o CECANE UFG e o FNDE, conforme 

demanda. Além disso, houve a participação nas reuniões semanais da equipe do 

CECANE UFG, apresentando à equipe as atividades desenvolvidas relacionadas ao 

Produto e fazendo a interlocução entre a equipe do CECANE e do FNDE. 

 

6.3 Acompanhamento de reuniões, missões, eventos, comissões, Fóruns, Grupos de 

Trabalho, visitas técnicas, em âmbito nacional e internacional, quando solicitado 

pelo Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição da Alimentação Escolar e 

pelo FNDE, na área de segurança alimentar e nutricional e de alimentação escolar, 

especialmente na educação alimentar e nutricional  

Devido à situação de Pandemia do Coronavírus, as reuniões, eventos, Grupos de 

Trabalho, aconteceram de maneira virtual. Foram realizadas as seguintes atividades: 



a) Participação em reunião do Grupo de Trabalho sobre a execução do PNAE no 

retorno às aulas presenciais nas escolas públicas da educação básica, devido à pandemia 

do Coronavírus. 

b) Participação em reuniões virtuais promovidas pelo CECANE UFG para atores 

sociais do PNAE do estado de Goiás, para esclarecimento de dúvidas, monitoramento, 

compartilhamento de experiências sobre a execução do PNAE durante a suspensão das 

aulas presenciais nas escolas. 

c) Participação em eventos, seminários e reuniões virtuais com temas relacionados 

ao PNAE e à Educação Alimentar e Nutricional:  

– Encontro virtual sobre a execução do PNAE frente à pandemia do coronavírus, 

promovido pelo FNDE, em 30 de abril; 

- Encontro virtual com nutricionistas do PNAE dos Institutos Federais, em 21 de maio; 

- Webinar com o tema “O direito dos estudantes à alimentação em tempos de 

pandemia”, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) no Brasil e a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, em 18 

de junho; 

- Ciclo de palestras e debates EAN na Pandemia: 

19 de junho – Tema: Desafios e Potencialidades da EAN para garantia da SAN e o 

DHAA, no contexto da Pandemia; 

26 de junho - Tema: A Prática da EAN em tempos de pandemia do COVID-19: 

Refletindo sobre como as ações e experiências de EAN estão se conformando no 

contexto atual. 

- Participação na Oficina promovida CECANE UNIFESP em parceria com o grupo de 

extensão Panela Aberta da UNIFESP, sobre a classificação de alimentos e o Guia 

Alimentar para a população brasileira, com participação de nutricionistas do PNAE, dia 

19/08. 

- Participação no treinamento sobre o PNAE para a equipe do atendimento institucional 

do FNDE, dia 11/08. 

- Participação como ouvinte no evento “A atuação do Programa Mundial de Alimentos 

da ONU (WFP) em Moçambique: alimentação escolar e os desafios colocados pelo 

Coronavírus”, dia 29/07. 

- Participação no encontro de nutricionistas do PNAE da rede federal, promovida pelo 

CECANE UNIFESP, dia 02/09. 



- Participação das reuniões do Grupo Tecnico de Trabalho intersetorial, coordenado 

pelo Ministério da Saúde, Estratégias para Obesidade Infantil.  

- Participação no webinar promovido pelo Ministério da Saúde sobre o projeto Proteja, 

dia 4/2/2021. Composição do Grupo Tecnico da COSAN responsável pela 

representação do FNDE no projeto. 

- Participação no webinar promovido pela CGAN- Ministério da Saúde sobre o Ano 

Internacional das Frutas, Verduras e Legumes, dia 24/02/2021. 

d) Participação no Coletivo Técnico do Programa Saúde na Escola (PSE), representando 

o FNDE. Foi realizada a análise de materiais encaminhados pelo Coletivo para 

contribuições no que se refere ao PNAE. Acompanhamento das reuniões do PSE.  

e) Monitoramento e assessoria aos municípios sobre a execução do PNAE: 

- Realização do monitoramento e assessoria, virtualmente, ao município de Canta - RR, 

durante o período de 08 a 12/02. Foram realizadas reuniões com os atores do PNAE do 

município, uma formação sobre a Resolução do PNAE, e a elaboração do relatório 

sobre o monitoramento. 

- Realização do monitoramento e assessoria, virtualmente, ao município de Desterro - 

PB, durante o período de 29/03 a 2/4. Foram realizadas reuniões com os atores do 

PNAE do município, uma formação sobre a Resolução do PNAE, e a elaboração do 

relatório sobre o monitoramento. 

- Realização do monitoramento e assessoria, virtualmente, ao município de Assunção - 

PB, durante o período de 12 a 16/04. Foram realizadas reuniões com os atores do PNAE 

do município, uma formação sobre a Resolução do PNAE, e a elaboração do relatório 

sobre o monitoramento. 

- Realização das reuniões para estruturação do monitoramento e assessoria, 

virtualmente, à SEDUC-PA, durante o período de 10/05 a 15/05. Foram realizadas 

reuniões com os atores do PNAE do CECANE -PA 

 f) Participação em reunião do Grupo de Trabalho Técnico sobre a execução do PNAE 

em sistema híbrido de ensino.  

g) Participação no encontro de nutricionistas do PNAE dos municípios de Goiás, 

promovido pelo CECANE UFG em 17/03/2021. Elaboração da apresentação da 

Coordenadora Geral da COSAN.  

h) Participação no encontro de nutricionistas do PNAE dos municípios do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo, promovido pelo CECANE UFF em 29/04 e 07/5/2021.  



i) Participação no encontro de nutricionistas do PNAE dos municípios de Goiás, 

promovido pelo CECANE UFG em 03 e 04/05/2021. 

j) Apoio técnico para elaboração, execução e participação nos encontros técnicos de 

nutricionistas: Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Federal, promovidos pelo FNDE 

em 25/03, 08/04 e 29/04, respectivamente. 

 

 

6.4 Apoio técnico à Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional na 

elaboração de documentos técnicos (pareceres, relatórios, informações entre 

outros), conforme demanda 

6.4.1 Pareceres técnicos 

A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional do FNDE recebe 

processos para analisar e emitir parecer técnico, sobre documentos encaminhados por 

nutricionistas do PNAE, como cardápios e relatórios das atividades desenvolvidas. Os 

processos são referentes a monitoramentos sobre a execução do PNAE, denúncias, 

demanda de Órgãos de Controle. Foram elaborados, em média, quatro pareceres por 

mês. 

 

6.4.2 Posicionamento técnico sobre Projetos de Lei relacionados ao PNAE 

Foram analisados diversos Projetos de Lei relacionados ao PNAE, com 

elaboração de um formulário de posicionamento sobre cada proposição legislativa. 

 

6.4.3 Apoio na elaboração da legislação e de materiais referentes à execução do 

PNAE durante a pandemia do Coronavírus, quais sejam: 

- Lei nº 13.987 de 2020, que “Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 

autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de 

situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios 

adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais 

ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica”. 

- Resolução CD/FNDE nº 02/2020, que “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”. 



- Cartilha: Orientações para a execução do PNAE durante a situação de 

emergência decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19). Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-

cartilhas 

- Documento com perguntas e respostas para esclarecer dúvidas sobre as normas 

para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante a 

pandemia do coronavírus. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-perguntas-frequentes 

- Cartilha Recomendações para a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar no retorno presencial às aulas durante a pandemia da covid-19: 

educação alimentar e nutricional e segurança dos alimentos. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-

cartilhas 

 

6.4.4 Apoio referente à publicação da nova Resolução do PNAE 

Foi publicada, em 08 de maio de 2020, a Resolução CD/FNDE nº 06/2020, que 

“Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE”. Foram elaborados os 

roteiros e o conteúdo dos vídeos que serão gravados sobre a Resolução CD/FNDE nº 

06/2020, referentes aos temas: Educação Alimentar e Nutricional; planejamento de 

cardápios para estudantes de creches (0 a 3 anos de idade). 

Além disso, foi elaborada uma Nota Técnica sobre a Resolução, que será 

descrita a seguir. 

 

6.4.5 Notas Técnicas 

Houve apoio técnico na elaboração e revisão das seguintes Notas Técnicas: 

- Elaboração da Nota Técnica nº 1879810/202 - Alterações dos aspectos de Alimentação 

e Nutrição e de Segurança Alimentar e Nutricional da Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 

de maio de 2020. 

- Atualização da Nota Técnica nº 1894784/2020 - Atualização das recomendações para 

o planejamento de cardápios das creches atendidas pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-perguntas-frequentes


- Atualização da Nota Técnica nº 1894673/2020 - Atualização das recomendações 

acerca da alimentação vegetariana no Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE 

 

6.4.6 Atualização da ferramenta de planejamento de cardápios - Plan PNAE 

Foi realizada a coordenação e execução da atualização da ferramenta Plan 

PNAE, conforme a nova Resolução do PNAE – Resolução CD/FNDE nº 06/2020. Essa 

atividade foi desenvolvida a partir da realização de reuniões e do trabalho em conjunto 

com um Agente do CECANE UFG e com uma professora do CECANE UNIRIO.   

 

6.4.5 Supervisão de estagiários de nutrição 

- Supervisão de estágio de duas estudantes de nutrição, por uma semana, em que as 

mesmas desenvolveram atividades relacionadas à Jornada de EAN. Em 2021 as ações 

de supervisão foram retomadas pela participação dos estagiários nas reuniões do 

monitoramento.  

 

6.4.6 Revisão de documentos da COSAN/FNDE 

- Revisão do conteúdo do documento produzido pela Coordenação de Segurança 

Alimentar e Nutricional do FNDE, denominado “Manual de planejamento de cardápios 

do PNAE”, o qual será publicado em breve. 

- Revisão do conteúdo do documento produzido pela Coordenação de Segurança 

Alimentar e Nutricional do FNDE, denominado “Livro de receitas”, que será publicado 

em breve. 

- Revisão do conteúdo e material produzido pela Coordenação de Segurança Alimentar 

e Nutricional do FNDE, denominado “Série de vídeos para o PNAE”, que foi publicado 

em março. 

- Revisão do conteúdo do documento produzido pelo Ministério da Saúde em parceira 

com o Ministério da Educação, denominado “Caderno do Gestor do PSE”, que será 

publicado em breve. 

- Mais 3 revisões do conteúdo, das referências e da diagramação do documento 

produzido pela Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional do FNDE, 

denominado “Manual de planejamento de cardápios do PNAE”, que será publicado em 

breve. 



Além da elaboração de documentos, outra importante atividade realizada, 

semanalmente, foi o atendimento a nutricionistas do PNAE por meio do email da 

Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Por fim, outra atividade de apoio técnico, a qual está em andamento, é o auxílio na 

construção de um Sistema do FNDE para cadastro de nutricionistas do PNAE. 

 

6.4.6 - Apoiar, estruturar, articular e executar a proposta intersetorial para a 4ª capa 

dos livros da Educação Infantil, no âmbito do PNAE. 

- 2 reuniões com o objetivo de estruturar o trabalho e o Grupo Técnico Intersetorial 

- Composição do GT: Inês Ruganni e Jorginete Damião (UERJ e Núcleo de 

Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas), Ana Maria Maya (CGAN- Ministério da 

Saúde), Janini Ginani (Saúde da Criança do Ministério da Saúde), Ariene Silva (CGAN- 

MS), Paula Gundim e Julio Silva (NUCOM – MS), Solange Fernandes (CGPAE- 

FNDE), Ana Flávia de Rezende (COSAN- FNDE) e Maria Sineide Neres (DAPAE- 

FNDE).  

  - 4 reuniões virtuais com o GT para elaboração do documento técnico de suporte às 6 

capas.  

 - A partir do documento anterior foi elaborado o briefing das capas para   

encaminhamento à NUCOM do MS.  

  - 2 reuniões com a NUCOM para ajustes na linguagem do material.  

   - Atualmente, as capas estão em execução da primeira versão. Data de entrega,          

acordada,  dia 7/6/2021.  

 

6.4.7 – Elaboração de apresentações da COSAN em eventos:  

- Apresentação da COSAN no CONBRAN (19 a 21/01/2021)  

- Apresentação da COSAN no Encontro Técnico de Nutricionistas do CECANE- UFG 

(17/03/2021) 

- Apresentação e execução da COSAN no Encontro Técnico de Nutricionistas do 

CECANE- UFF (29/04 e 07/05/2021).  

- Apresentação e execução da COSAN no Encontro Técnico de Nutricionistas do 

CECANE – UFG (03/05/2021).  



- Apresentação da CGPAE no webinar da FAO sobre o Ano Internacional das Frutas e 

hortaliças (07/06/2021).  

- Apresentação da COSAN na Audiencia Publica sobre Obesidade Infantil 

(07/06/2021).  

7 CONCLUSÃO 

Os resultados alcançados até o momento, e descritos no presente relatório parcial, 

mostram o cumprimento do objetivo do Produto, de dar suporte técnico ao 

desenvolvimento das ações do PNAE, com ênfase nas atividades estratégicas de 

Educação Alimentar e Nutricional. As metas previstas no Plano de Trabalho 

readequado, pactuadas em julho de 2020, devido à situação de pandemia do 

Coronavirus, foram parcialmente alcançadas, considerando que o Produto tem duração 

final, após renovação do contrato, prevista até setembro de 2021, o presente relatório 

contempla as atividades realizadas até 06 de novembro de 2020, as quais foram 

executadas pela agente Cecane Vanessa Souza. E, uma 2ª etapa de atividades 

executadas de 4/01/2021 até 02/06/2021, pela agente Cecane – Ana Flávia de Rezende.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1 – Nota Conceitual da Jornada de EAN 2020  

 

 

NOTA CONCEITUAL 

 

JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 4ª EDIÇÃO 

 

I - Contexto e embasamento 

A alimentação escolar permite possibilidades para a Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN), como previsto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 

2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e legisla sobre a inclusão 

da EAN no processo de ensino e aprendizagem, a qual perpassa pelo currículo escolar, 

abordando tanto a alimentação e nutrição como o desenvolvimento de práticas 

saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. 

Nessa perspectiva, as ações de EAN ocupam posição estratégica para 

a prevenção e o controle dos problemas alimentares e nutricionais contemporâneos.  

Um avanço balizador das ações de EAN no âmbito das políticas 

públicas no Brasil foi a elaboração, em 2012, do Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional. Fruto de uma construção intersetorial e participativa de cidadãos, 

profissionais, gestores, representantes da sociedade civil, professores e especialistas, o 

documento foi elaborado a partir da necessidade de ampliar a discussão sobre as 

possibilidades, limites e o modo como a EAN é realizada, estabelecendo uma definição 

ampla para a EAN nas políticas públicas. 

 

“Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional, é um campo de conhecimento e de prática contínua e 

permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa 

promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. 

A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais 

problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e 

grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do 

sistema alimentar e as interações e significados que compõem o 

comportamento alimentar.” 

 



 

 

Essa definição favorece um vislumbre dos diferentes aspectos 

abarcados neste processo educacional. Para cumprir esses amplos objetivos, essa agenda 

posiciona-se em lugar interdisciplinar, agregando diversas áreas do conhecimento, entre 

eles, o biológico, o cultural, o social, o histórico, o político e o das tecnologias. 

É importante destacar que EAN terá maiores resultados se articulada a 

estratégias de caráter estrutural que abranjam aspectos desde a produção, passando pelo 

abastecimento até a disponibilidade de alimentos saudáveis.  

 

II – Justificativa 

O PNAE tem como objetivo contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação 

de hábitos alimentares saudáveis dos estudantes, por meio de ações de EAN e do 

fornecimento de refeições que supram as necessidades nutricionais durante o período 

letivo. 

O Programa possui, como uma de suas diretrizes, a EAN, visando 

estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que 

colaborem para a aprendizagem, a boa saúde do escolar e a qualidade de vida do 

indivíduo.  

Conforme a Resolução do Conselho Deliberativo CD/FNDE nº 26, de 

17 de junho de 2013, as Entidades Executoras poderão considerar ações de EAN, dentre 

outras aquelas que: I – promovam a oferta de alimentação adequada e saudável na 

escola; II – promovam a formação de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a 

alimentação escolar; III – articulem as políticas municipais, estaduais, distritais e 

federais no campo da alimentação escolar; IV – dinamizem o currículo das escolas, 

tendo por eixo temático a alimentação e nutrição; V – promovam metodologias 

inovadoras para o trabalho pedagógico; VI – favoreçam os hábitos alimentares regionais 

e culturais saudáveis; VII – estimulem e promovam a utilização de produtos orgânicos 

e/ou agroecológicos e da sociobiodiversidade; VIII – estimulem o desenvolvimento de 

tecnologias sociais, voltadas para o campo da alimentação escolar; e IX – utilizem o 

alimento como ferramenta pedagógica nas atividades de EAN. 

Dentre as metas estabelecida no Plano Plurianual (PPA 2016/2019), 

está o apoio, em 100 mil escolas de educação básica, às ações voltadas para a educação 



em direitos humanos, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, 

educação para as relações étnico-raciais, promoção da inclusão escolar e da cultura, por 

meio da articulação com sistemas e redes de ensino. 

Dados da Pesquisa Nacional de sobre Saúde e Nutrição (1989) 

apontavam prevalência de excesso de peso de 13,5% em crianças com idade entre 5 a 9 

anos. Esta prevalência aumentou consideravelmente, atingindo o percentual de 33,5 em 

2009, conforme aponta a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2009). 

Estudos demonstram que as ações de EAN iniciadas na infância tem 

reflexo positivo na conduta das crianças, pois os hábitos alimentares estruturados nesse 

estágio de vida tendem a concretizar pela vida toda. 

Diante disso, propõe-se a continuidade da realização da Jornada de 

EAN em escolas públicas de Educação Infantil (creche e pré-escola) e para o Ensino 

Fundamental, considerando o objetivo, as diretrizes do PNAE, a meta estabelecida no 

Plano Plurianual e a importância de ações de EAN no ambiente escolar.  

 

III - Objetivo Geral 

O objetivo da Jornada de EAN é incentivar o debate e a prática de 

atividades de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar e dar visibilidade às 

ações de EAN já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil e anos iniciais 

e finais do ensino fundamental. 

 

IV - Público alvo 

O público alvo definido para a terceira edição da Jornada de EAN são 

os estudantes da Educação Infantil (creches e pré - escolas) e todos os anos do Ensino 

Fundamental (1º ao 9º anos). Poderão participar da Jornada as unidades escolares da 

rede pública de ensino e as pertencentes à entidade privada sem fins lucrativos, que 

sejam conveniadas com o poder público no âmbito do PNAE. 

 

V - Período de execução 

O período de execução da Jornada de EAN – 4ª edição será de 

fevereiro a dezembro de 2020. 

 

VI - Etapas da execução 



A Jornada de EAN será composta de 4 (quatro) etapas com os temas 

definidos previamente, devendo cada etapa ter uma breve descrição da ação executada e 

a inserção de uma fotografia que comprove a realização daquela etapa. Ao final de todas 

as etapas, a escola terá completado a Jornada.  

Ao completar a Jornada, a escola poderá inserir no ambiente de 

aprendizagem do FNDE um vídeo de, no máximo, 1 (um) minuto narrando brevemente 

todas as ações executadas durante a Jornada. No vídeo deverão estar presentes todos os 

sujeitos envolvidos na execução das etapas da Jornada (diretor da escola, nutricionista, 

coordenador da Jornada, estudantes e comunidade escolar).  

 

VII - Temas das etapas 

Para cada etapa da Jornada, foram definidos os seguintes temas:  

 Tema 1: Caminho percorrido pelo alimento: do campo à mesa da escola; 

 Tema 2: Promoção da alimentação adequada e saudável: professores (as) em ação!; 

 Tema 3: Escolhas saudáveis para além da escola: o que aprendemos com o PNAE?; 

 Tema 4: Resgate de tradições alimentares da família. 

 

VIII – Cronograma 

O quadro a seguir apresenta o cronograma de desenvolvimento da 

Jornada de EAN. 

ETAPAS DATAS PROVÁVEIS 

Lançamento da Jornada 10/02/2020 

Inscrição da Jornada 10/02 a 27/03/2020 

Validação das inscrições 10/02/2020 a 27/03/2020 

Adesão das escolas e início da Jornada 30/03/2020 

Desenvolvimento da 

Jornada 

 

Tema 1: Caminho percorrido pelo 

alimento: do campo à mesa da 

escola 

30/03 a 13/05/2020 

Tema 2: Promoção da alimentação 

adequada e saudável: professores 

(as) em ação! 

18/05 a 01/07/2020 

Tema 3: Escolhas saudáveis para 

além da escola: o que aprendemos 

03/08 a 16/09/2020  



com o PNAE? 

Tema 4: Resgate de tradições 

alimentares da família 

21/09 a 04/11/2020 

Envio do vídeo (opcional) 21/09 a 04/11/2020 

Finalização da Jornada 

 

Liberação do Selo completo de 

participação na Jornada de EAN 

25/11/2020 

Divulgação da lista preliminar dos 

participantes que finalizaram a 

Jornada 

25/11/2020 

Divulgação da lista final dos 

participantes que finalizaram a 

Jornada 

11/12/2020 

Envio de certificados (menção 

honrosa) para nutricionistas, 

coordenadores,  diretores e escolas 

inscritas  

A partir de 10/01/2021 

 

 

IX – Premiação 

Os Participantes que completarem a Jornada no prazo estipulado neste 

Regulamento receberão as seguintes premiações: 

a) Selo da Jornada de EAN; 

b) Certificado de Menção Honrosa nominal para o nutricionista, diretor da escolar e o 

coordenador da Jornada; 

c) Divulgação da ação de EAN em publicação do FNDE produzida em formato digital, 

no ano de 2021. 

X – Dados da Jornada de EAN 

O quadro a seguir sintetiza dados históricos das edições finalizadas da 

Jornada de EAN e as metas para a 4ª edição (2020). 

 

 2017 2018 2019 2020 

Etapa de ensino 

contemplada 

Creche e Pré-

escola 

Creche, Pré-

Escola e Ensino 

Fundamental I 

Creche, Pré-

Escola e Ensino 

Fundamental I e 

II 

Creche, Pré-

Escola e 

Ensino 

Fundamental 



I e II 

Teto de inscrições 

(capacidade da equipe 

técnica em 

acompanhar) 

500 1000 1000 1000 

Meta de inscrições 250 500 900 900 

Número total de 

inscrições 
467 870 788 

 

Meta de inscritos 

concluintes da 

Jornada 

125 400 400 400 

Número de 

participantes que 

concluíram a Jornada 

174 441 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



Anexo 2 – Regulamento da Jornada de EAN 2020  

 

REGULAMENTO 

JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

E ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR (PNAE) – 4ª edição 

 

I - DA ORGANIZAÇÃO 

 

1.1 A “JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) – 4ª edição”, doravante Jornada, é realizada e 

organizada pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), pessoa 

jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal, Setor Bancário Sul, Quadra 2, 

Bloco F, Edifício FNDE, CEP 70.070-929, doravante denominado ORGANIZADOR. 

 

1.2 À presente Jornada aplicar-se-ão as regras da Lei nº 8.666/1993, referente a concursos. 

 

II - DA JORNADA  

 

2.1 A presente Jornada consiste na seleção, divulgação e publicação das ações de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) executadas pelo coordenador1 da ação sob a supervisão do 

nutricionista do PNAE e/ou diretor da escola, doravante denominados PARTICIPANTES, que 

atuam em escolas públicas de educação infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Finais (6º ao 9º ano) em atividade, inscritos nos termos deste 

Regulamento, tendo como público alvo os estudantes da educação infantil e Ensino 

Fundamental. 

 

2.2 O objetivo da Jornada de EAN é incentivar o debate e a prática das ações de educação 

alimentar e nutricional no ambiente escolar e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas 

escolas públicas de educação infantil e Ensino Fundamental de forma sistematizada e 

documentada. 

                                                             
1
 O diretor ou nutricionista indicará um representante da comunidade escolar que assumirá o papel de 

Coordenador (a) da Jornada para executar as ações de EAN, ou assumirá, ele próprio, a função de Coordenador. 



 

2.3 A Jornada de EAN será composta de 4 (quatro) etapas com os temas definidos no item IV 

deste Regulamento, devendo cada etapa ter uma breve descrição da ação executada e a 

inserção de uma fotografia que comprove a realização daquela etapa. Ao final de todas as 

etapas, a escola terá completado a Jornada.  

 

2.4 O período de execução da Jornada de EAN será de fevereiro a dezembro de 2020. 

 

2.5 Estarão habilitadas a participar da Jornada de EAN, as ações de EAN executadas pelos 

PARTICIPANTES residentes no Brasil nos termos e critérios deste Regulamento. 

 

III – DA INSCRIÇÃO 

 

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 10/02/2020 a 27/03/2020, exclusivamente em 

ambiente virtual de aprendizagem do FNDE. O endereço oficial será publicado oportunamente. 

 

3.2 Somente poderão ser inscritos na Jornada de EAN os diretores de escolas públicas da 

educação básica e os nutricionistas cadastrados no Sistema Integrado de Monitoramento 

Execução e Controle, Módulo Plano de Ações Articuladas (SIMEC/PAR), sob pena de eliminação 

da Jornada, em qualquer fase. 

 

3.3. Cada inscrição está vinculada a participação de apenas uma escola na Jornada de EAN. 

Caso o nutricionista tenha interesse em promover a Jornada de EAN em duas ou mais escolas, 

deverá realizar a inscrição no nome do (a) respectivo (a) diretor (a) da escola, com a anuência 

deste.  

 

3.4 O interessado em participar da Jornada deverá primeiramente realizar um cadastro no 

ambiente virtual de aprendizagem. Após esse cadastro, o usuário deverá realizar a inscrição na 

Jornada de EAN. 

 

3.5 O PARTICIPANTE assegura a veracidade dos dados por ele informados.  Os dados devem 

estar completos e corretos para garantir a comunicação da Equipe Organizadora da Jornada. 

 

3.6 O interessado só estará inscrito na Jornada de EAN após finalizar o cadastro no ambiente 

virtual de aprendizagem e a inscrição na Jornada de EAN.  



 

3.7 Será disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem do FNDE tutorial explicativo de 

como realizar a inscrição na Jornada de EAN. 

 

3.8 A inscrição na Jornada de EAN implica no total aceite por parte do PARTICIPANTE dos 

termos descritos neste Regulamento. 

 

IV – DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

4.1 O PARTICIPANTE deverá desenvolver as atividades da Jornada de EAN de acordo com os 

quatro temas propostos neste Regulamento, quais sejam:  

(a) Tema 1: Caminho percorrido pelo alimento: do campo à mesa da escola 

(b) Tema 2: Promoção da alimentação adequada e saudável: professores (as) em ação! 

(c) Tema 3: Escolhas saudáveis para além da escola: o que aprendemos com o PNAE? 

(d) Tema 4: Resgate de tradições alimentares da família 

 

4.2 Somente serão aceitas ações de EAN vinculadas especificamente aos temas propostos 

neste Regulamento. 

 

4.3 As atividades da Jornada de EAN deverão ser postadas no ambiente virtual de 

aprendizagem do FNDE. O PARTICIPANTE poderá postar apenas uma atividade por tema. 

 

4.4 As atividades de EAN deverão ser publicadas dentro do prazo conforme o item V deste 

Regulamento (Do cronograma).  

 

4.5 O PARTICIPANTE terá 45 (quarenta e cinco) dias para postar a ação no ambiente virtual de 

aprendizagem referente ao tema. Caso a Equipe Organizadora da Jornada de EAN julgue 

necessário, poderá haver prorrogação do prazo. O PARTICIPANTE que não postar a ação no 

prazo correto continuará participando da Jornada caso tenha interesse, tendo acesso aos 

próximos temas. Porém, não terá completado a Jornada e não receberá a premiação prevista 

no item VII.  

 

4.6 O arquivo a ser postado no ambiente virtual de aprendizagem do FNDE deverá ter 

extensão “.PDF”. Junto do relato da ação, o PARTICIPANTE deverá incluir pelo menos uma foto 



referente a atividade realizada. O relato da ação deverá ter aproximadamente 6.000 

caracteres (sem espaço), o que corresponde a aproximadamente duas páginas. 

 

4.7 O ORGANIZADOR disponibilizará materiais relativos a cada tema no ambiente virtual de 

aprendizagem a fim de subsidiar o planejamento e execução das ações de EAN pelo 

PARTICIPANTE. 

 

4.8 Ao final da Jornada de EAN, o PARTICIPANTE poderá postar no ambiente virtual de 

aprendizagem um vídeo de aproximadamente 2 (dois) minutos demonstrando o que foi 

realizado em cada fase da Jornada. O vídeo deverá narrar brevemente as ações executadas 

durante a Jornada, com a presença do diretor da escola, do nutricionista, do coordenador da 

Jornada, estudantes e a comunidade escolar envolvida na execução das etapas previstas neste 

Regulamento. O PARTICIPANTE que não postar o vídeo não será prejudicado quanto ao 

recebimento do quarto selo da Jornada de EAN e da premiação prevista no item VII. O vídeo 

deverá ter formato MP4 e tamanho máximo de 25 MB (Megabytes).  

 

4.9 O FNDE não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada de 

informações  a  seu  destino,  ordem  técnica  dos  computadores, falhas  de  comunicação, be

m como por outros fatores que impossibilitem o envio. 

 

4.10 Os PARTICIPANTES assumem desde já serem os legítimos e exclusivos titulares (autores) 

das informações, fotografias e vídeo por eles inseridos. 

 

4.11 A inserção das fotografias implica ao PARTICIPANTE a sua total e inequívoca concordância 

com todas as regras contidas neste Edital. 

 

4.12 O ORGANIZADOR não se compromete em arcar com as despesas relativas ao 

planejamento e execução das ações de EAN nas escolas. 

 

4.13 Os PARTICIPANTES deverão dedicar 20 horas para o planejamento, elaboração e execução 

de cada tema da Jornada de EAN, a fim de obter a Certificação referente a cada tema, via 

ambiente virtual de aprendizagem.  

 

V - DO CRONOGRAMA DA JORNADA  



ETAPAS DATAS PROVÁVEIS 

Lançamento da Jornada 10/02/2020 

Inscrição da Jornada 10/02 a 27/03/2020 

Validação das inscrições 10/02 a 27/03/2020 

Adesão das escolas e início da Jornada 30/03/2020 

Desenvolvimento da 

Jornada 

Tema 1: Caminho percorrido pelo 

alimento: do campo à mesa da escola 
30/03 a 13/05/2020 

Tema 2: Promoção da alimentação 

adequada e saudável: professores (as) em 

ação! 

18/05 a 01/07/2020 

Tema 3: Escolhas saudáveis para além da 

escola: o que aprendemos com o PNAE? 
03/08 a 16/09/2020  

Tema 4: Resgate de tradições alimentares 

da família 
21/09 a 04/11/2020 

Envio do vídeo (opcional) 21/09 a 04/11/2020 

Finalização da Jornada 

Liberação do Selo completo de 

participação na Jornada de EAN 
25/11/2020 

Divulgação da lista preliminar dos 

participantes que finalizaram a Jornada 
25/11/2020 

Divulgação da lista final dos participantes 

que finalizaram a Jornada 
11/12/2020 

Envio de certificados (menção honrosa) 

para nutricionistas, coordenadores,  

diretores e escolas inscritas  

A partir de 10/01/2021 

 

 

VI - DOS CRITÉRIOS DA JORNADA 

 

6.1 As ações de EAN postadas no ambiente virtual de aprendizagem pelos participantes da 

Jornada de EAN serão avaliadas por comissão especial integrada por pessoas de reputação 

ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não, que 

levarão em consideração os seguintes critérios e escores: 

 

Critério Pontuação 



i) A atividade executada está vinculada ao tema proposto do 

mês? 
2 pontos 

ii) A atividade terá continuidade? A escola continuará executando 

ações de EAN? 
1 ponto 

iii)  A atividade tem envolvimento com a comunidade escolar? Se sim, 

quais atores: professores, pais, merendeiras, alunos, conselheiros, 

agricultor familiar, etc  

1 ponto  

iv) A atividade está relacionada com segurança alimentar e 

nutricional? 
1 ponto 

v) A atividade envolve duas ou mais disciplinas / matérias? 1 ponto 

vi) A atividade contou com a participação / envolvimento do 

nutricionista da alimentação escolar? 
1 ponto 

vii)  A atividade foi baseada em metodologias participativas2? 1 ponto 

viii)  A atividade realizada tem possibilidade de replicação pela própria 

escola ou por outra? 
1 ponto 

ix) A atividade contempla a criatividade (inovação e originalidade)?  1 ponto 

 
Classificação das ações: 

Classificação Pontuação 

Muito relevante (MR) 10 pontos 

Relevante (R) 5 pontos 

Pouco relevante (PR) 3 pontos 
Totalizando em 20 pontos: 10 pontos de acordo com os critérios; 10 pontos de acordo com a classificação. 

 

6.2 O PARTICIPANTE que tiver enviado todos os temas dentro do prazo estipulado terá 

finalizado a Jornada de EAN. Além de enviar uma breve descrição da ação de EAN, o 

PARTICIPANTE obrigatoriamente deverá postar uma fotografia que comprove a realização de 

cada etapa. 

 

VII - DA PREMIAÇÃO 

 

7.1 A cada etapa cumprida no prazo será liberada no ambiente virtual de aprendizagem, para 

download, uma peça do “Selo de participação da Jornada de EAN”. Após a conclusão das 4 

                                                             
2 As metodologias participativas (MPs) são métodos de planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades que promovem a 

participação ativa das pessoas envolvidas. Têm como um dos principais fundamentos o respeito à autonomia e à dignidade dos 

sujeitos. As metodologias participativas estão inseridas numa abordagem progressiva, que valoriza os sujeitos como seres que 

constroem as suas próprias histórias (Ideias na Mesa, 2016). Para mais informações acesse: 

http://ideiasnamesa.unb.br/upload/midia/21-11-2016%2015:57:46Apostila_Curso_Metodologias_Participativas.pdf 



(quatro) etapas, o PARTICIPANTE terá recebido as 4 (quatro) peças e completado o “Selo”, que 

se configura em um quebra-cabeça. 

 

7.2 Os Participantes que completarem a Jornada no prazo estipulado neste Regulamento 

receberão as seguintes premiações:  

(a) Selo da Jornada de EAN; 

(b) Certificado de Menção Honrosa nominal para o nutricionista, diretor da escola, 

coordenador da Jornada e para a escola, contemplando a carga horária total de 80 

horas de atividades; 

(c) Divulgação da ação de EAN em publicação do FNDE produzida em formato digital, no 

ano de 2021. 

 

7.3 Para a publicação descrita no item “c” serão selecionados até o número máximo de 20 

relatos, sendo cinco por tema. A seleção desses relatos caberá a uma Comissão especial 

integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em 

exame, servidores públicos ou não. 

 

7.4 Os relatos selecionados passarão por revisão ortográfica e pedagógica. 

 

7.5 Os critérios de seleção dos relatos seguirão a descrição do item 6.1. 

 

7.6 Os PARTICIPANTES que tiverem relatos selecionados para comporem a publicação do 

FNDE poderão ser convidados para eventos parceiros ou encontros técnicos da 

Coordenação Geral do PNAE/FNDE. 

 
7.7 Os certificados serão enviados para os e-mails cadastrados na inscrição. 

 
7.8 Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, nem mesmo 

por dinheiro. 

 
7.9 O prêmio é pessoal e intransferível, não cabendo à substituição por qualquer outra pessoa.  

 
7.10 O ORGANIZADOR não assumirá qualquer responsabilidade em decorrência de 

informações incorretas, imprecisas ou incompletas prestadas pelo PARTICIPANTE da 

Jornada, que possam acarretar em sua desclassificação e/ou que impossibilitem contato 



com o PARTICIPANTE. Nessas hipóteses, o vencedor perderá o direito ao prêmio e não 

poderá reclamar qualquer indenização e/ou compensação posterior. 

 
 

VIII - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1 Os PARTICIPANTES serão integral e irrestritamente responsáveis pela veracidade das 

informações prestadas à organização da Jornada, eximindo o ORGANIZADOR ou qualquer 

parceiro, desde já, de qualquer hipótese de responsabilização, judicial ou não. 

 

8.2 Todo e qualquer material entregue pelos PARTICIPANTES ao ORGANIZADOR deverá ser 

totalmente isento de qualquer restrição relativa aos direitos autorais, de imagem e conexos, 

tanto de terceiros quanto de profissionais eventualmente envolvidos em seu desenvolvimento. 

 

8.3 No ato da adesão à Jornada e anuência ao presente Regulamento, por meio do envio de 

sua inscrição, o PARTICIPANTE autoriza gratuitamente, em caráter exclusivo, irrevogável, 

irretratável, definitivo e universal a divulgação de seu nome, imagem e voz e respectivo 

material enviado (projeto/vídeos) no ambiente virtual de aprendizagem, bem como, autoriza 

ao ORGANIZADOR ou a qualquer outro parceiro o uso da ação de EAN inscrita, da sua imagem 

e voz, em quaisquer obras ou mídias por ele produzidas, podendo o ORGANIZADOR (ou 

qualquer outro parceiro) utilizar as referidas obras livremente. 

 

8.4 Nenhuma dessas utilizações previstas anteriormente tem limitação de tempo ou de 

número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devido ao 

PARTICIPANTE qualquer remuneração ou compensação. 

 

8.5 A autorização ora concedida pelo PARTICIPANTE ao ORGANIZADOR ou a qualquer parceiro 

entra em vigor no ato da inscrição, e assim perdurará pelos prazos de proteção legal da obra 

previstos na Lei nº 9.610/98. 

 

8.6 O ORGANIZADOR detém o direito de encerrar e/ou modificar pontos específicos da 

presente Jornada em caso de fraude, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que 

possa comprometer a segurança dos envolvidos e a integridade e licitude desta Jornada. 

 



8.7 Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, o ORGANIZADOR não 

tem como garantir que o acesso aos seus sites ou Portal esteja livre de invasões, interrupções 

ou suspensões, ocasionadas por casos fortuitos, internos ou externos, casos de força maior ou 

por outros casos não inteiramente sujeitos ao seu controle, se eximindo de qualquer 

responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos. 

 

8.8 O PARTICIPANTE que descumprir qualquer ponto deste Regulamento ou que sua 

participação infrinja de forma direta ou indireta a legislação vigente e/ou a moral e os bons 

costumes poderá ter sua inscrição, de acordo com decisão do ORGANIZADOR, imediatamente 

cancelada, excluindo sua participação na Jornada, sem prejuízo de outras sanções 

eventualmente cabíveis. 

 

8.9 Não poderão participar desta Jornada os cônjuges, ascendentes, descendentes e parentes 

até o 2.º grau dos colaboradores funcionários do ORGANIZADOR e dos membros das 

comissões julgadoras. 

 

8.10 A ocorrência de qualquer outra hipótese de ato ou fato não previsto neste Regulamento 

será decidida pelo próprio ORGANIZADOR. 

 

 

Karine Silva dos Santos  

Presidente do FNDE 

 

 

Brasília, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

  



Anexo 3 – Ementa do tema 1 da IV Jornada de Educação Alimentar e Nutricional 

 

Ementa Tema 1 

 

Caminho percorrido pelo alimento: do campo à 

mesa da escola 

 

O primeiro tema da IV Jornada de EAN traz a discussão 

sobre o caminho que o alimento fornecido na escola percorre, desde sua produção até 

o seu consumo.  

Sabemos que esse caminho pode ser mais curto ou mais longo, a depender das etapas 

que irá percorrer, por exemplo, se o alimento passará por algum beneficiamento ou 

processamento e de quem será adquirido – diretamente do produtor ou de 

fornecedores que adquirem do produtor.  

Assim, esse tema abre espaço para a discussão e a aprendizagem sobre as cadeias de 

produção e de distribuição de alimentos. É um tema que propicia discussões sobre 

diversos aspectos envolvidos no sistema alimentar. 

Um desses aspectos é sobre as formas de produção e cultivo de alimentos, em que 

podem ser discutidas as seguintes questões: produção de alimentos orgânicos e/ou 

agroecológicos, utilização de insumos químicos e pesticidas; produção familiar de 

pequenos produtores ou produção em larga escala, de grandes propriedades rurais, do 

agronegócio; o alimento passa por algum tipo de beneficiamento ou processamento? 

Outro aspecto fundamental de que trata o tema é sobre circuitos de comercialização, 

em que podem ser levantadas algumas questões, como: de que local vem o alimento, 

do próprio município, da região, do estado, do país, de outro país?; o alimento é 

adquirido diretamente do produtor ou há um fornecedor intermediário? Além disso, 

por quais e quantos tipos de transporte e armazéns passa esse alimento antes de ser 

entregue na escola? Ou o alimento percorre um circuito curto, sendo adquirido 

diretamente do produtor, percorrendo o caminho da horta diretamente para a escola?  

O presente tema também propicia a reflexão e discussão sobre os impactos gerados ao 

longo do caminho percorrido pelo alimento até chegar à mesa da escola - ambiental, 

social e econômico. Quando o alimento percorre caminhos mais curtos, gera menos 

poluição ambiental, gera mais renda para o produtor, impulsionado a economia local e 

contribuindo com o desenvolvimento da comunidade, menor é o custo desse alimento 

e, portanto, representa um processo mais sustentável. 

E, por fim, na escola acontecem as últimas etapas percorridas pelo alimento antes de 

chegar à mesa:  recebimento, armazenamento e preparação para ser consumido. 

 



É importante sensibilizar e educar os estudantes, desde pequenos, sobre o sistema 

alimentar, as cadeias de produção e de distribuição de alimentos, e todas as questões 

envolvidas desde a produção até o consumo de um alimento: sociais, ambientais, 

econômicas, políticas e de saúde.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar representa um grande mercado 

institucional, o qual fomenta as cadeias curtas de comercialização de alimentos, uma 

vez que estimula a aquisição local, promovendo a geração de renda para pequenos 

produtores, o desenvolvimento local e a saúde dos estudantes, por meio da oferta de 

alimentos mais frescos e regionais. 

Vamos trabalhar esse tema e trazer essa discussão para dentro das escolas! 

  



Anexo 4 - Ementa do tema 2 da IV Jornada de Educação Alimentar e Nutricional 

 

Ementa Tema 2 

 

Promoção da alimentação adequada e 

saudável: professores (as) em ação! 

 

A promoção da Alimentação Adequada e Saudável integra as diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) no Brasil.  

O Guia Alimentar para a População Brasileira, o qual constitui uma importante 

estratégia para implementação dessa diretriz, traz o seguinte conceito de alimentação 

adequada e saudável: 

“é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso 

permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma 

prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais 

do indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades 

alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar 

e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto 

de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e 

qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, 

moderação e prazer; e baseada em práticas produtivas 

adequadas e sustentáveis.”  

O emprego da alimentação adequada e saudável também integra as diretrizes do 

PNAE. Dentro da escola, a promoção da Alimentação Adequada e Saudável acontece 

não apenas pela oferta das refeições que são servidas aos estudantes diariamente, 

mas também deve ser promovida por meio das ações de Educação Alimentar e 

Nutricional. Segundo a Resolução CD/FNDE nº 06/2020, essas ações devem estar 

inseridas no processo de ensino e aprendizagem, perpassar de maneira transversal o 

currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de 

práticas e habilidades que promovam modos de vida saudáveis.  

 



A Lei do PNAE – Lei 11.947/2009 – estabelece que estados e municípios devem 

promover a educação alimentar e nutricional nas escolas, com o intuito de formar 

hábitos alimentares saudáveis aos estudantes, mediante atuação conjunta dos 

profissionais de educação e do nutricionista responsável técnico pelo Programa. Assim, 

professores e professoras têm um papel fundamental no desenvolvimento das ações 

de educação alimentar e nutricional que promovam a Alimentação Adequada e 

Saudável. 

É importante que haja articulação, trabalho em conjunto de nutricionistas do PNAE e a 

equipe pedagógica das escolas. Nesse sentido, o nutricionista deve participar da 

construção do Projeto Político Pedagógico da escola, contribuindo com a inserção do 

tema da alimentação e nutrição no currículo escolar. Por outro lado, o professor é o 

profissional que domina as práticas pedagógicas, o modo de ensinar e de conduzir o 

processo de ensino e aprendizagem, para trabalhar o tema da alimentação e nutrição 

inserido de maneira transversal ao currículo.  

O professor está presente no cotidiano dos estudantes e, além da sala de aula, existem 

outros espaços e momentos para que o professor atue como um agente de promoção 

da alimentação adequada e saudável. Podemos citar, por exemplo, a presença do 

professor no momento da refeição escolar, a utilização de hortas escolares, 

desenvolver atividades de campo como uma visita à produção de agricultores 

familiares, dentre outras atividades. 

É fundamental conscientizar professores sobre o papel importante que desempenham 

para estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis aos estudantes e na 

promoção da alimentação adequada e saudável. 

Esse tema da Jornada busca envolver e engajar professores e professoras nas ações de 

Educação Alimentar e Nutricional para a promoção da Alimentação Adequada e 

Saudável nas escolas.  

Mobilizem as professoras e os professores a se engajarem e participarem dessa ação! 

 



 

Anexo 5 - Material de divulgação da Jornada para nutricionistas do PNAE 

 

 

 

  



Anexo 6 – Retificação do edital da Jornada de EAN – 4ª edição 

 

Retificação do Edital nº 02/2019 

Processo nº 23034.012356/2017-51 

1. Considerando a atual conjuntura advinda da Pandemia do COVID-19, que ocasionou a 

suspensão das aulas das escolas de educação básica, retifica-se o Edital Nº 02/2019 que trata 

do REGULAMENTO DA JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 4ª edição. 

 

2. No item 3. ”DA INSCRIÇÃO”, onde se lê: 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 10/02/2020 a 27/03/2020, exclusivamente 

em ambiente virtual de aprendizagem do FNDE. O endereço oficial será publicado 

oportunamente 

Leia-se:  

3.1. As inscrições serão realizadas nos períodos de 10/02/2020 a 27/03/2020 e de 10/06/2020 

a 26/07/2020, exclusivamente em ambiente virtual de aprendizagem do FNDE, em:  

www.fnde.gov.br/ava 

 

3. No item 4. “DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES”, onde se lê: 

4.5. O PARTICIPANTE terá 45 (quarenta e cinco) dias para postar a ação no ambiente virtual de 

aprendizagem referente ao tema. Caso a Equipe Organizadora da Jornada de EAN julgue 

necessário, poderá haver prorrogação do prazo. O PARTICIPANTE que não postar a ação no 

prazo correto continuará participando da Jornada caso tenha interesse, tendo acesso aos 

próximos temas. Porém, não terá completado a Jornada e não receberá a premiação prevista 

no item VII. 

Leia-se: 

4.5. O PARTICIPANTE terá 30 (trinta) dias corridos para postar a ação no ambiente virtual de 

aprendizagem referente ao tema. Caso a Equipe Organizadora da Jornada de EAN julgue 

necessário, poderá haver prorrogação do prazo. O PARTICIPANTE que não postar a ação no 

prazo correto continuará participando da Jornada caso tenha interesse, tendo acesso aos 

http://www.fnde.gov.br/ava


próximos temas. Porém, não terá completado a Jornada e não receberá a premiação prevista 

no item VII. 

4. No item 5. “DO CRONOGRAMA DA JORNADA”, onde se lê: 

5.1. Segue abaixo tabela contendo o cronograma da Jornada: 

ETAPAS  DATAS PROVÁVEIS  

Lançamento da Jornada  10/02/2020  

Inscrição da Jornada  10/02 a 27/03/2020  

Validação das inscrições  10/02/2020 a 27/03/2020  

Adesão das escolas e início da Jornada  30/03/2020 

Desenvolvimento da 

Jornada  

Tema 1: Caminho percorrido pelo 

alimento: do campo à mesa da escola  
30/03 a 13/05/2020  

Tema 2: Promoção da alimentação 

adequada e saudável: professores(as) 

em ação!  

18/05 a 01/07/2020  

Tema 3: Escolhas saudáveis para além 

da escola: o que aprendemos com o 

PNAE?  

03/08 a 16/09/2020   

Tema 4: Resgate de tradições 

alimentares da família 
21/09 a 04/11/2020  

Envio do vídeo (opcional)  21/09 a 04/11/2020  

Finalização da Jornada  

Liberação do Selo completo de 

participação na Jornada de EAN 
25/11/2020  

Divulgação da lista preliminar dos 

participantes que finalizaram a 

Jornada  

25/11/2020  

Divulgação da lista final dos 

participantes que finalizaram a 

Jornada  

11/12/2020  

Envio de certificados (menção 

honrosa) para nutricionistas, 

coordenadores, diretores e 

escolas inscritas 

A partir de 10/01/2021  

 



Leia-se:  

5.1. Segue abaixo tabela contendo o cronograma da Jornada: 

ETAPAS  DATAS PROVÁVEIS  

Lançamento da Jornada  10/02/2020  

Inscrição da Jornada  10/02 a 27/03/2020  

10/06 a 26/07/2020 

Validação das inscrições  10/02 a 27/03/2020 

10/06 a 31/07/2020  

Início da Jornada  03/08/2020  

Desenvolvimento da 

Jornada  

Tema 1: Caminho percorrido pelo 

alimento: do campo à mesa da escola  
03/08 a 01/09/2020  

Tema 2: Promoção da alimentação 

adequada e saudável: professores(as) em 

ação!  

02/09 a 01/10/2020  

Tema 3: Escolhas saudáveis para além da 

escola: o que aprendemos com o PNAE?  
02/10 a 31/10/2020   

Tema 4: Resgate de tradições alimentares 

da família 
03/11 a 02/12/2020  

Envio do vídeo (opcional)  03/11 a 02/12/2020  

Finalização da Jornada  

Liberação do Selo completo de 

participação na Jornada de EAN 
04/01/2021  

Divulgação da lista preliminar dos 

participantes que finalizaram a Jornada  
18/01/2021  

Divulgação da lista final dos participantes 

que finalizaram a Jornada  
01/02/2021  

Envio de certificados (menção honrosa) 

para nutricionistas, coordenadores, 

diretores e escolas inscritas 

A partir de 15/02/2021  

  

As demais disposições constantes do Edital nº 02/2019 permanecem inalteradas. 

 

  



Anexo 7 – Segunda retificação do edital da Jornada de EAN – 4ª edição 

 

JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 4ª edição 

 

2ª Retificação do Edital nº 02/2019 

 

1. Considerando a atual conjuntura advinda da Pandemia do COVID-19, que 

ocasionou a suspensão das aulas das escolas de educação básica, e o cenário 

incerto quanto ao calendário escolar, retifica-se o Edital Nº 02/2019 que trata 

do REGULAMENTO DA JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 4ª edição. 

 

2. As inscrições que já foram realizadas serão mantidas e posteriormente será 

encaminhado via plataforma pedido de ratificação aos participantes.  

 

3. No item 3. ”DA INSCRIÇÃO”, onde se lê: 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 10/02/2020 a 27/03/2020, 

exclusivamente em ambiente virtual de aprendizagem do FNDE. O endereço oficial 

será publicado oportunamente. 

 

Leia-se:  

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 01/02/2021 a 18/03/2021, 

exclusivamente em ambiente virtual de aprendizagem do FNDE, em:  

www.fnde.gov.br/ava 

 

4. No item 5. “DO CRONOGRAMA DA JORNADA”, onde se lê: 

 

5.1. Segue abaixo tabela contendo o cronograma da Jornada: 

http://www.fnde.gov.br/ava


ETAPAS  DATAS PROVÁVEIS  

Lançamento da Jornada  10/02/2020  

Inscrição da Jornada  10/02 a 27/03/2020  

Validação das inscrições  10/02/2020 a 27/03/2020  

Adesão das escolas e início da Jornada  30/03/2020 

Desenvolvimento da 

Jornada  

Tema 1: Caminho percorrido pelo 

alimento: do campo à mesa da 

escola  

30/03 a 13/05/2020  

Tema 2: Promoção da alimentação 

adequada e saudável: 

professores(as) em ação!  

18/05 a 01/07/2020  

Tema 3: Escolhas saudáveis para 

além da escola: o que 

aprendemos com o PNAE?  

03/08 a 16/09/2020   

Tema 4: Resgate de tradições 

alimentares da família 
21/09 a 04/11/2020  

Envio do vídeo (opcional)  21/09 a 04/11/2020  

Finalização da Jornada  

Liberação do Selo completo de 

participação na Jornada de EAN 
25/11/2020  

Divulgação da lista preliminar dos 

participantes que finalizaram a 

Jornada  

25/11/2020  

Divulgação da lista final dos 

participantes que finalizaram a 

Jornada  

11/12/2020  

Envio de certificados (menção 

honrosa) para nutricionistas, 

coordenadores, diretores e 

escolas inscritas 

A partir de 10/01/2021  

 

Leia-se:  

5.1. Segue abaixo tabela contendo o cronograma da Jornada: 

ETAPAS  DATAS PROVÁVEIS  

Lançamento da Jornada  01/02/2021 



Inscrição da Jornada  01/02 a 18/03/2021 

Validação das inscrições  01/02 a 18/03/2021 

Início da Jornada  22/03/2021  

Desenvolvimento da 

Jornada  

Tema 1: Caminho percorrido pelo 

alimento: do campo à mesa da 

escola  

22/03 a 05/05/2021  

Tema 2: Promoção da alimentação 

adequada e saudável: 

professores(as) em ação!  

06/05 a 20/06/2021  

Tema 3: Escolhas saudáveis para 

além da escola: o que aprendemos 

com o PNAE?  

02/08 a 15/09/2021   

Tema 4: Resgate de tradições 

alimentares da família 
16/09 a 31/10/2021  

Envio do vídeo (opcional)  16/09 a 31/10/2021  

Finalização da Jornada  

Liberação do Selo completo de 

participação na Jornada de EAN 
24/11/2021  

Divulgação da lista preliminar dos 

participantes que finalizaram a 

Jornada  

24/11/2021  

Divulgação da lista final dos 

participantes que finalizaram a 

Jornada  

08/12/2021  

Envio de certificados (menção 

honrosa) para nutricionistas, 

coordenadores, diretores e 

escolas inscritas 

A partir de 10/01/2022  

  

5. As demais disposições constantes do Edital nº 02/2019 permanecem 

inalteradas. 

 

 

 


