
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PRODUTO 1 - 
Formação de atores municipais para a 

execução do PNAE 
 

RELATÓRIO FINAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Goiânia 
Novembro, 2017 

 
 

 

 

  



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar 

da Universidade Federal de Goiás (CECANE UFG) 

Faculdade de Nutrição – UFG  

Endereço: Rua 227, s/n, Quadra 68, Setor Leste Universitário 

CEP: 74.605-080 - Goiânia/GO 

Campus Colemar Natal e Silva 

Telefone: 3209-6270 Ramal: 206 

Email: cecaneufg@gmail.com 

Responsável pelo projeto: Profa Lucilene Maria de Sousa 

TED SIMEC: 5053 

Número nota de crédito: 2016NC700140 

Data de Vigência: 14/11/2016 a 20/12/2017 

Período de Execução: 14/11/2016 a 30/11/2017 

 



 

 

2 

SUMÁRIO  
 

RESUMO ………………………………………………………………………. 3 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................... 

 

4 

2. OBJETIVOS........................................................................................... 6 

2.1 OBJETIVO GERAL.............................................................................. 6 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................ 

 

6 

3. METAS................................................................................................... 

 

7 

4. DESENVOLVIMENTO........................................................................... 8 

4.1 CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA......................................................... 8 

4.2 EXECUÇÃO DA PROPOSTA.............................................................. 

 

14 

5. RESULTADOS....................................................................................... 21 

5.1 METAS................................................................................................. 22 

5.2 AVALIAÇÃO FEITA PELOS PARTICIPANTES................................... 22 

5.3 IMAGENS DAS ATIVIDADES.............................................................. 26 

6. CONCLUSÃO……………………………………………………………….. 

 

28 

7. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA................................................... 

 

29 

REFERÊNCIAS ………………………........................................................ 

 

30 

APÊNDICES .......................................... ................................................... 

 

31 

ANEXOS ................................................................................................... 53 

 

   
 

 



 

 

3 

RESUMO 
 

 
Os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANEs) foram 

criados em 2007 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por 

meio de parcerias com Instituições de Ensino Superior. Estes Centros têm como 

objetivo prestar assessoria técnica, científica e operacional aos municípios, estados, 

Distrito Federal e ao próprio FNDE quanto à execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). O CECANE UFG foi criado em dezembro de 2008 e, 

desde então, tem atuado na perspectiva da tríade ensino, pesquisa e extensão, 

desenvolvendo diversas ações voltadas para a qualificação da execução do PNAE. As 

atividades do CECANE UFG no atual plano de trabalho iniciaram em março de 2017 e 

a equipe realizou atividades que visaram apoiar tecnicamente o FNDE na execução de 

ações visando o adequado funcionamento do PNAE nos municípios goianos. Nesses 

nove meses de execução do projeto realizou-se: composição e formação da equipe de 

monitores; contato a rede de parceiros do CECANE UFG; ações de divulgação das 

ações do CECANE UFG nas redes sociais e site da Faculdade de Nutrição/UFG; e a 

realização a campo de dois produtos: i) Formação de atores municipais para a 

execução do PNAE e ii) Monitoramento e assessoria ao estado e municípios do 

estado de Goiás. Nota-se ao final das atividades do CECANE UFG a contribuição 

deste centro para o fortalecimento do PNAE nos municípios. O retorno positivo 

ocorreu por meio das assessorias e avaliações realizadas, em que o CECANE UFG 

auxiliou para a resolução de diversos entraves que os municípios enfrentavam para a 

execução do PNAE. A equipe técnica do CECANE UFG é formada pela Profa Dra  

Lucilene Maria de Sousa (Coordenadora de Gestão), Profa Dra  Karine Anusca Martins 

(Vice Coordenadora de Gestão e coordenadora de Pesquisa), Profa Dra  Estelamaris 

Tronco Monego (Docente Suporte Técnico), Nutricionista Thais de Paula Marques 

(Assessor técnico) e Nutricionista Giovanna Angela Leonel Oliveira (Agente PNAE), 

monitores de pesquisa: Nutricionista Fernanda Cabral Fidelis Pereira, Agrônomo 

Ivaldo de Sousa Moreira, Agrônomo Ricardo de Siqueira Camargo e Nutricionista 

Tainá Amélia Santana Marchewicz, e dos acadêmicos bolsistas Adryelli Joycy Brito 

Santos (Nutrição - UNIP), Anna Júlia Assis Firmino (Nutrição - PUC), Camila Patrícia 

de Souza Araújo (Agronomia – UFG), Cintia de Souza Leite (Nutrição – UFG), 

Caroline de Oliveira Castro (Nutrição – UFG) e Victória Fabiano Arantes de Barros 

(Nutrição – UFG). 

 

Descritores: alimentação escolar, segurança alimentar e nutricional, educação 

continuada, política pública 
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PRODUTO 1 - Formação de atores municipais para a 

execução do PNAE 

 

Responsável Técnico: Estelamaris Tronco Monego 

Equipe: Agente PNAE - Nutricionista  

 

 
1  INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (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 alunos, aplicando ações de educação alimentar e nutricional e da 

oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 

período letivo (BRASIL, 2013; BRASIL, 2015). 

Para tanto, a Lei nº 11.947/2009, de 16 de junho de 2009 estabeleceu, 

dentre outros dispositivos, a responsabilidade técnica do PNAE ao nutricionista, 

as competências do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e das Entidades 

Executoras, bem como designou que, do total dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, no mínimo, 30% devem ser utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e empreendedor familiar 

rural e de suas organizações (BRASIL, 2009). 

No mesmo ano, publicou-se a Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de julho, 

que dispunha sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 

educação básica no PNAE. Posteriormente, foi revogada, passando a vigorar a 

Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, trazendo mudanças e 

avanços significativos no estabelecimento das normas para a execução técnica, 

administrativa e financeira do PNAE aos estados, municípios, Distrito Federal e 

escolas federais. Por fim, em 2015, o FNDE publicou a Resolução CD/FNDE nº 

4, alterando a redação dos artigos 25 a 32 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, 

relativos à aquisição da agricultura familiar para a Alimentação Escolar (BRASIL, 

2013; BRASIL, 2015). 



 

 

5 

Esse movimento legal do PNAE, evidencia uma intensa busca de 

aprimoramento, fruto do esforço coletivo de atores sociais das esferas 

municipais, estaduais e federal responsáveis por sua implementação e 

execução. 

A experiência acumulada pela equipe do CECANE UFG em nove anos de 

atuação, evidencia que os atores sociais da alimentação escolar enfrentam 

diversos desafios, em especial quando se processa a transição de agentes 

públicos e gestores municipais. Em 2017, a esfera da gestão municipal de 

diversas localidades apresentou alteração de seus quadros de gestores e/ou 

servidores técnicos, decorrente dos resultados dos pleitos eleitorais de 2016. 

Isso desenhou um quadro de dúvidas, questionamentos e revisões nos 

processos de execução do Programa, algumas vezes aliado a situações 

geradoras de prejuízos ao atendimento do direito do escolar de receber uma 

alimentação saudável.   

Diante do exposto, o produto “Formação de atores municipais para a 

execução do PNAE”, o denominado Produto 1, foi construído visando contribuir 

com os atores sociais responsáveis por sua execução, na compreensão quanto 

aos aspectos legais e operacionais desta política pública promotora da 

Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação 

Adequada no ambiente escolar.  

Este relatório descreve a construção, execução e avaliação de proposta 

do CECANE UFG no âmbito do produto “Formação de atores municipais para a 

execução do PNAE” no ano de 2017. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Formar gestores municipais da educação, nutricionistas e conselheiros 

da alimentação escolar para a promoção e adequada execução do PNAE em 

suas realidades locais. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Qualificar Secretários de Educação (e seus representantes), 

nutricionistas, presidente e demais membros do CAE quanto às legislações que 

regem a alimentação escolar e os processos para a sua adequada execução; 

● Orientar quanto aos processos de aquisição de alimentos (licitações e 

chamadas públicas) para o PNAE, de que tratam a Lei nº 11.947/2009, a 

Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e a Resolução CD/FNDE nº 4/2015; 

● Esclarecer dúvidas quanto aos procedimentos de prestação (e análise) 

de contas nos sistemas SIGPC e SIGECON; 

● Apresentar as responsabilidades e atribuições de cada ator social do 

PNAE; 

● Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e implementação de 

estratégias de articulação intersetorial entre os atores sociais municipais, 

visando alcançar os objetivos e as diretrizes preconizadas para o PNAE;   

● Orientar sobre procedimentos de oferta da alimentação escolar 

saudável, adequada à realidade local e às necessidades específicas dos 

escolares; 

● Socializar experiências exitosas entre os participantes. 
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3 META 

  

 Formar 240 gestores, nutricionistas e conselheiros da alimentação 

escolar de 80 entidades executoras de Goiânia. 
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4   DESENVOLVIMENTO  

 

4.1 CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA 

 

As atividades do produto iniciaram-se em fevereiro de 2017, com a 

formação da equipe e seleção de estudantes bolsistas, sendo ainda incluídos, 

dois estudantes voluntários.  

A equipe de estudantes recebeu formação pertinente com o 

pressuposto básico do PNAE, das ações do CECANE UFG e do escopo do 

Produto 1.  

Para a realização do Produto 1 foram estabelecidos os seguintes 

critérios, conforme apresentado no plano de trabalho: 

i) Entidades Executoras que não apresentaram continuidade do 

gestor municipal após as eleições municipais 2016;  

ii) Municípios que apresentaram irregularidades/falhas nos 

procedimentos de prestações de contas, ou utilização de recursos 

em desconformidade com a legislação do PNAE. 

 

Porém, a pedido do FNDE, o critério ii foi substituído, passando a ser: 

“municípios do estado de Goiás que não apresentaram a prestação de contas 

do PNAE ao FNDE, ou cujos conselhos de alimentação escolar não enviaram 

o seu Parecer”. Isso ocorreu em razão da impossibilidade de identificar as 

Entidades Executoras que apresentaram irregularidades/falhas nos 

procedimentos de prestação de contas dado o significativo espaço de tempo 

entre o envio da prestação de contas pelo gestor e a sua análise pelo FNDE.  

Por esta razão, em março p.p., a Coordenação de Educação e Controle 

Social (COECS) do FNDE enviou planilha com a identificação dos municípios 

de Goiás incluídos no novo critério, totalizando 21 municípios. 

Além desses dois critérios estabelecidos, também foi proposto pela 

equipe CECANE UFG a inclusão de municípios com comunidades 

quilombolas, bem como municípios não incluídos no produto 2: Monitoramento 

e assessoria ao estado e municípios de Goiás. Essa estratégia foi proposta 

para dar seguimento às atividades desenvolvidas pelo CECANE UFG como 
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essas comunidades tradicionais, e também para alcançar a meta estabelecida 

no PT.   

Diante dos critérios estabelecidos pelo FNDE e os acrescidos pela 

equipe CECANE UFG, em acordo as orientações do FNDE foram selecionados 

100 municípios, dos quais 73 com mudança de gestão, 21 municípios que não 

apresentaram prestação de contas ao FNDE ou cujos conselhos de 

alimentação escolar não enviaram o seu parecer, oito com comunidades 

quilombolas e 45 não inclusos no produto “Monitoramento e assessoria ao 

estado e municípios de Goiás”. Ressaltando que alguns municípios 

selecionados apresentavam mais de um critério de seleção, conforme 

apresentado no Quadro 1.  

 Para a formação, definiram-se quatro municípios denominados 

municípios polos, Goiânia, Itaberaí, Ceres e Jataí que receberiam os demais 

participantes dos municípios convidados: Ressalta-se que no plano de trabalho 

a proposta eram três municípios polos, mas aumentou-se para atingir a  meta 

estabelecida, conforme orientações do FNDE.   

 

Quadro 1. Municípios incluídos na formação, segundo critério de seleção e 
situação de comparecimento. Goiânia (GO), novembro de 2017. 

Município 
Polo 
(n= 4) 

Municípios 
circunvizinhos 

(n= 96) 

Critérios de seleção Comparecimento  
na 

formação 

 

 

CERES 
(n= 37) 

Alto Paraíso de 
Goiás 

Diligência/ comunidade quilombola/ 
mudança de gestão 

NÃO 

Alto Horizonte SIGPC e SIGECON não enviados NÃO 

Barro Alto Diligência/ comunidade quilombola/ 
mudança de gestão 

SIM 

Campinorte Não incluído1 SIM 

Campos 
Verdes 

Não incluído1/ mudança de gestão NÃO 

Carmo do Rio 
Verde 

Não incluído1 SIM 

Cavalcante Comunidade quilombola/ mudança de 
gestão 

NÃO 

Goianésia Diligência/ mudança de gestão SIM 

Guaraíta Não presta contas desde 2015 NÃO 
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Guarinos Não incluído1 SIM 

Hidrolina Não incluído1 NÃO 

Ipiranga de 
Goiás 

Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Itapací Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Itapuranga Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Mara Rosa Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Minaçú Comunidade quilombola/ mudança de 
gestão 

NÃO 

Monte Alegre 
de Goiás 

Diligência/ comunidade quilombola/ 
mudança de gestão 

NÃO 

Morro Agudo 
de Goiás 

Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Mozarlândia Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Mundo Novo SIGPC e SIGECON não enviados SIM 

Nova América Não incluído1 SIM 

Nova Crixás Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Nova Glória Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Nova Iguaçú 
de Goiás 

Não incluído1 SIM 

Novo Planalto SIGPC e SIGECON não enviados NÃO 

Pilar de Goiás Não incluído1 SIM 

Rialma Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Rianápolis Não incluído1 SIM 

Rubiataba Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Santa Isabel Diligência/ mudança de gestão SIM 

Sta Rita Novo 
Destino 

Comunidade quilombola/ não incluído1 SIM 

Sta Terezinha 
de Goiás 

Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

São Luiz do 
Norte 

Comunidade quilombola/ não incluído1 SIM 

São Patrício Não incluído1 SIM 

Uirapuru Não incluído1 NÃO 

Uruana Não incluído1/ mudança de gestão SIM 
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GOIÂNIA 
(n= 27) 

Anhanguera SIGECON não enviado NÃO 

Água Limpa SIGPC e SIGECON não enviados NÃO 

Aloândia SIGPC e SIGECON não enviados NÃO 

Aragoiânia SIGPC e SIGECON não enviados SIM 

Britânia Diligência/ mudança de gestão SIM 

Cabeceiras SIGPC e SIGECON não enviados SIM 

Caldazinha Não incluído1 NÃO 

Campestre de 
Goiás 

Mudança de gestão SIM 

Campo Limpo de 
Goiás 

Diligência/ mudança de gestão SIM 

Caturaí Mudança de gestão SIM 

Corumbaíba Diligência/ mudança de gestão SIM 

Cristianópolis SIGECON não enviado SIM 

Crixás SIGPC e SIGECON não enviados SIM 

Damolândia Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

  Diorama SIGECON não enviado SIM 

Goianápolis Mudança de gestão SIM 

Ouro Verde de 
Goiás 

Diligência SIM 

Ouvidor Não incluído1 SIM 

Paraúna Mudança de gestão NÃO 

Professor Jamil Comunidade quilombola/ mudança de 
gestão 

SIM 

São Domingos SIGPC e SIGECON não enviados SIM 

Santa Bárbara de 
Goiás 

Mudança de gestão SIM 

Santa Cruz de 
Goiás 

SIGPC e SIGECON não enviados SIM 

Sítio D’abadia Não presta contas desde 2015 SIM 

Simolândia Diligência/ mudança de gestão SIM 

Terezópolis de 
Goiás 

Mudança de gestão SIM 

  Araçu Diligência/ mudança de gestão NÃO 
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ITABERAÍ 
(n= 21 ) 

Adelândia SIGPC e SIGECON não enviados NÃO 

Americano do Brasil Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Avelinópolis de 
Goiás 

Mudança de gestão SIM 

Buriti de Goiás Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Buritinópolis Não presta contas desde 2015 SIM 

Cachoeira de Goiás Mudança de gestão NÃO 

Córrego do Ouro SIGECON não enviado SIM 

Heitoraí Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Itaguarí Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Itaguaru Não incluído1 NÃO 

Itapirapuã Não incluído1 SIM 

Itauçu Não incluído1 SIM 

Matrinchã SIGPC e SIGECON não enviados SIM 

Moiporá Mudança de gestão SIM 

Palminópolis Não incluído1 NÃO 

Petrolina de Goiás Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

São Francisco de 
Goiás 

Não incluído1/ mudança de gestão NÃO 

Taquaral de Goiás Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

Turvânia Não incluído1/ mudança de gestão SIM 

  

 

JATAÍ 
(n = 15) 

Aragarças Mudança de gestão SIM 

Baliza Não incluído1/ mudança de gestão NÃO 

Bom Jardim de 
Goiás 

Mudança de gestão NÃO 

Castelândia Não incluído1/ mudança de gestão NÃO 

Chapadão do Céu Não incluído1 SIM 

Cachoeira Alta Diligencia SIM 

Gouvelândia Mudança de gestão             NÃO 

Inaciolândia Mudança de gestão            SIM 

Paranaiguara Mudança de gestão            NÃO 

Perolândia SIGECON não enviado           SIM 
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Portelândia SIGPC e SIGECON não enviados NÃO 

São João da 
Parauna 

Não Incluido¹ SIM 

São Simão Não incluído1/ mudança de gestão NÃO 

Serranópolis Mudança de gestão SIM 

¹Municípios não incluídos no Produto 2 “Monitoramento e assessoria ao estado e municípios de 

Goiás”. 
 
 

 Para promover a formação a campo, a equipe técnica (responsável 

técnica e estagiários) elaborou proposta de conteúdo metodológico que foi 

apresentada à Coordenação de Educação e Controle Social (COECS) do 

FNDE. A atividade foi estruturada em três turnos de quatro horas cada, 

totalizando 12 horas, conforme quadro 2. 

 
Quadro 2. Conteúdo metodológico da formação de atores municipais para a 
execução do PNAE. Goiânia (GO), novembro de 2017. 

Turnos Eixos Compartilhando 
Experiências 

Resultado 
esperado 

T 1 PNAE e marco legal 

Educação Alimentar e 

Nutricional 

Promoção da Alimentação 
Adequada e Saudável 

Experiência Projeto 
Amar 

Atribuições dos atores 
sociais do PNAE 
definidas e 
compreendidas 

T 2 Oferta de alimentos e 

cardápio 

Agricultura familiar   

Processo de compra e 
prestação de contas da 
agricultura familiar 

Experiência  

Urutaí 

Clareza quanto à 
escolha de alimentos e 
preparações e ao papel 
da AF nesse processo 

T 3 Conselho de alimentação 

escolar 

Prestação de contas do 
PNAE 

Prêmio Gestor 
Eficiente da 
Merenda Escolar  - 
Paragominas 

Deveres dos 

conselheiros de 

alimentação escolar 

esclarecidos. 

Prestação de contas 
compreendida. 

 

Simultaneamente a essa ação, a equipe mobilizou-se para promover 

uma caracterização dos municípios incluídos, por meio das seguintes 

informações: identificação do gestor e equipe da alimentação escolar, Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), economia, produção de alimentos, 

informações básicas de saúde e educação. Esse conjunto de informações 
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visava adequar o Plano do município polo à realidade do conjunto de 

municípios que lá iriam comparecer.  

Coube também à equipe técnica, o contato dos municípios (Apêndices 

A, B e C); a organização dos materiais educativos e de apoio, recursos visuais 

e de logística para a execução da formação. De forma complementar, a equipe 

de gestão do CECANE UFG viabilizou a alimentação a ser oferecida aos 

participantes durante a formação. 

 

4.2  EXECUÇÃO DA PROPOSTA 

 

A execução do Produto 1 envolveu um Plano de Ação estruturado e 

discutido pela equipe técnica, executado em três turnos, traduzido em 

conteúdos, estratégias, material de apoio e avaliação. Compondo um conjunto 

de materiais que foram trabalhados e ao mesmo tempo entregues na forma 

impressa, e, em sua maioria, no formato digital. O referencial teórico básico, 

incluído em um CD entregue aos participantes, foi transformado em material 

técnico, acessível e didático contemplando a todos os presentes. 

 

Turno 1 

Horário Atividade 

Até 14:00  Credenciamento e entrega do material 

14:00 – 14:30 Roda de apresentação 

14:30 – 15:00 Atividade 1: Dezesseis dimensões da AE como DH 

15:00 - 15:45 Atividade 2: Historiando o PNAE e seu marco legal 

15:45 - 16:00 INTERVALO  

16:00 - 17:40  Atividade 3: Educação Alimentar e Nutricional  

17:40 - 18:00 Fechamento do turno: experiência e vivências 

Turno 2  

8:00 - 8:15 Dinâmica de abertura 

8:15 – 9:45 Atividade 4: oferta de alimentos e cardápio 
Passo a passo da AE como DH 

9:45 – 10:15 Atividade 5: conversando com (e sobre) o MA da AE 

10:15 - 10:30 INTERVALO 
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10:30 - 11:40 Atividade 6: compra/venda de alimentos da AF 

11:40 - 12:00 Fechamento do turno: experiência e vivências 

Turno 3  

13:30 - 13:45 Dinâmica de abertura 

13:45 - 15:30 Atividade 7: Prestação de contas 

15:30 - 15:50 INTERVALO 

15:50 – 16:50 Atividade 8: Conselho de Alimentação Escolar 

16:50 - 17:10 Experiências e vivências 

17:10 - 17:20 Voltando ao Painel 

17:20 - 17:30 Encerramento, certificação e avaliação  

 

ATIVIDADES DO TURNO 1: 

 

PROPÓSITO: inclui a abordagem integrada do processo histórico do PNAE e o 

marco legal do Programa; tendo a Educação Alimentar e Nutricional e a 

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável como transversais na 

execução do mesmo. Faz a interface com temas atividades do Turno 2 pela 

continuidade dos pilares do PNAE, aqui iniciado com a EAN. Ao final do T1 

espera-se que os participantes tenham as atribuições dos atores sociais do 

PNAE definidas e compreendidas. 

 

  No primeiro período ocorreu o credenciamento e a entrega dos 

materiais. Cada participante recebeu uma pasta do CECANE UFG contendo 

um bloco de anotações, uma caneta e um mãozinha do projeto cinco ao dia. 

Cada município recebia uma pasta do CECANE UFG contendo uma cópia da 

legislação atual, um CD que incluía as apresentações e uma lista extensa de 

textos, cartilhas, documentos e outros materiais de utilidade na continuação da 

formação e na execução do PNAE no município. Destaca-se o caderno sobre 

prestação de contas, produzido por grupo do CECANE-UFG, incluindo a 

equipe técnica do Produto 1.  

Em seguida, realizou-se uma dinâmica onde os participantes se 

apresentaram com o nome, função e município de onde vinha. Era solicitado 
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que indicasse qual sua prioridade, considerando os quatro eixos norteadores 

do PNAE, anotados em um painel pela facilitadora.  

  Em uma linha do tempo foi apresentada a trajetória histórica do PNAE, 

com destaque para a municipalização, institucionalização do PNAE, marco 

legal e papel do nutricionista, bem como sua importância para o cumprimento 

do Direito Humano à Alimentação Adequada e a segurança Alimentar e 

Nutricional. Destaque foi dado para a Lei no 11.947 de 2009; Resolução 

CD/FNDE no 26/2013; Resolução CD/FNDE no 4/FNDE/2015 e Resolução CFN 

nº 465/ 2010.  

  O tema educação alimentar e nutricional (EAN), que tem como objetivo 

incorporar o tema da alimentação e nutrição no contexto escolar, com ênfase 

na alimentação saudável e na promoção da saúde, foi abordado a partir do 

Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional. A discussão sobre 

a EAN no PNAE incluiu uma reflexão sobre seu papel: 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.  

  Considerando esse tema foi reproduzido um vídeo sobre Marco de 

EAN, com as seguintes questões norteadoras: o que é EAN? quem é 

responsável pela EAN no PNAE? como fazer EAN no PNAE? que materiais e 

metodologias podemos utilizar para aplicar a EAN no PNAE? como vocês 

inserem a EAN em seus municípios? e quais as sugestões para inserir os 

princípios de EAN nos  municípios. 

  Esse tema incluiu um trabalho em pequenos grupos, para discussão 

das ações de EAN realizadas pelos municípios. Em um quadro era descrita 

uma estratégia de EAN realizada no cotidiano escolar de um dos participantes, 

compartilhada com todos ao final da atividade.  

A atividade de finalização do turno incluiu o relato de uma experiência 

bem-sucedida em EAN, cujo município mostrava interesse em partilhar. 

Quando isso não ocorria, a facilitadora apresentava experiência realizada em 

Goiânia.  
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ATIVIDADES DO TURNO 2: 

 

PROPÓSITO: Trata do sistema alimentar do PNAE, incluindo a produção pela 

agricultura familiar e a oferta de alimentos e cardápios. Faz interface com as 

atividades do Turno 1 e 3 pela continuidade da discussão de 

compra/gasto/prestação de contas, nos seus aspectos legais, incluindo a 

delegação de responsabilidades. Ao final do T2 espera-se que os participantes 

tenham a clareza quanto à escolha de alimentos e preparações e ao papel da 

AF nesse processo. 

 

 O segundo turno iniciou com uma dinâmica cujo objetivo era animar e 

despertar os participantes para as atividades que seriam realizadas.  

As atividades iniciaram-se com a reprodução do vídeo Zé Merenda, 

consideradas as seguintes questões norteadoras: quais aspectos da Lei 

11.947 não estão sendo cumpridos? quais as particularidades para escolas 

quilombolas? quais as atribuições do nutricionista/gestor quanto à essa 

situação? e quais as responsabilidades do CAE? 

Sabe-se que o cardápio da alimentação escolar é um instrumento que 

visa assegurar a oferta de uma alimentação saudável e adequada, que 

garanta o atendimento das necessidades nutricionais dos alunos durante o 

período letivo e atue como um elemento pedagógico, caracterizando uma 

importante ação de educação alimentar e nutricional.  

Além dessas recomendações, o PNAE, visando limitar a oferta e o 

consumo de alimentos processados de baixo valor nutricional, ricos em 

açúcar, gordura e sal estabelece um limite para aquisição de alimentos 

enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos, preparações semiprontas 

ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados. Proíbe, ainda, a 

aquisição de bebidas com baixo valor nutricional. 

  Foram discutidas as prioridades na elaboração de um cardápio, 

utilizando-se a legislação, o Marco de EAN e a Portaria no 1010. Para nortear 

a discussão foram trabalhadas as seguintes questões: quem deve ser o 

responsável por elaborar o cardápio? Como realizar testes de aceitabilidade? 

Qual deve ser o percentual energético atribuído à refeição oferecida pela 

escola e como deve ser a complementação financeira do município? 
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 A atividade comparando preparações (saudáveis e não saudáveis, a 

partir de um mesmo grupo de alimentos) foi realizada com o objetivo de avaliar 

a qualidade dos cardápios com alimentos in natura, processados e 

ultraprocessados. Utilizou-se alimentos em diferentes preparações, dando 

exemplo de alimentos permitidos, não recomendados e proibidos (arroz doce – 

arroz com verdura; mingau branco – mingau de abóbora; milho refogado – 

salgadinho de milho, por exemplo). As quantidades de gordura, açúcar e sal 

dos alimentos foi apresentada em um painel elaborado pela equipe CECANE 

UFG.   

 A frase “Eu não faço porque é saudável, eu faço porque é gostoso”, 

incluiu o manipulador de alimentos na discussão. O objetivo era mostrar a 

importância desse ator para o êxito do PNAE nas escolas, incentivando a 

inclusão do mesmo no planejamento de cardápios feito pelo nutricionista. Foi 

incluída a discussão sobre a importância do manual de boas práticas para a 

redução de situações de risco higiênico sanitário. 

Para a discussão sobre a compra/venda de gêneros da agricultura 

familiar, foi utilizado banner do CECANE UFG contendo o passo-a-passo 

desse processo. A correta elaboração do Termo de Referência e da Chamada 

Pública foi abordado por meio de cartilha produzida pelo CECANE UFG. Em 

uma roda de conversa com os presentes discutiu como fortalecer a agricultura 

familiar nos municípios: o que temos feito? qual município conseguiu superar 

os entraves e está comprando da AF? quais foram os desafios e como foram 

superados? 

Ao final do turno 2, os participantes foram convidados a relatar 

experiência (positiva ou negativa), de articulação da AF, que trouxe 

aprendizado e crescimento. Quando isso não ocorria, a facilitadora 

apresentava experiência de outro município. Durante todo o turno, os 

participantes poderiam manifestar-se por meio de um canal contínuo de 

avaliação da formação, em um painel com três possibilidades: eu gostei; o que 

poderia melhorar e sugestões. Ao final do turno a facilitadora fazia uma síntese 

dos recados deixados nesse painel.  

 

ATIVIDADES DO TURNO 3: 
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PROPÓSITO: Detalha as responsabilidades do CAE quanto às escolas e a 

prestação de contas. Faz uma síntese dos temas tratados nos três turnos, 

discutindo de forma coletivizada a proposta a ser implementada nos 

municípios. 

Ao final do T3 espera-se que os participantes tenham compreendido e aceitado 

a utilização do recurso financeiro segundo a Lei, e o papel do CAE nesse 

processo. Também tenham compreendido o papel do PNAE na sua totalidade 

e transversalidade. 

 

O início das atividades incluiu a dinâmica do balão, cuja finalidade era 

demonstrar aos participantes que o trabalho em equipe é de extrema 

importância para que o PNAE seja executado de forma satisfatória nos 

municípios.  

As atividades de formação iniciaram com a prestação de contas, 

trazendo para a discussão sua importância na sustentabilidade do recurso 

financeiro. Os participantes tiveram uma participação ativa, relatando suas 

dificuldades e equívocos mais comuns na realização desse processo. Utilizou-

se como roteiro a cartilha de prestação de contas que foi elaborada pela 

equipe do CECANE UFG abordando o passo a passo da prestação de contas 

e os modelos de documentos que devem ser elaborados. Como apoio, utilizou-

se o projetor multimídia e uma cópia impressa foi entregue aos participantes 

para anotações. 

Na sequência foi discutido o papel do Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) na alimentação escolar a partir da discussão de direitos e deveres; com 

ênfase na atribuição de verificar contas, visitar unidades educacionais do 

município e a importância de seu papel no parecer da prestação de contas, 

com vistas a garantir transparência, execução correta e manutenção do PNAE 

no município.  

 Um vídeo que trata de irregularidades cometidas por gestores da 

alimentação escolar em alguns municípios, permitiu a seguinte discussão: os 

produtos comprados são de boa qualidade? A escola possui estoque 

adequado para armazenamento dos alimentos? Os produtos estão dentro de 

prazo de validade? O nutricionista exerce corretamente o seu papel no âmbito 
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da alimentação escolar? O CAE fiscaliza de forma efetiva o Programa nas 

escolas citadas na reportagem?  

A experiência exitosa desse turno foi apresentada pela facilitadora, e 

versava sobre o município de Paragominas, vencedor do Prêmio Gestor 

Eficiente da Merenda Escolar (2011). Nesse município, os cardápios foram 

elaborados juntamente com as mães/responsáveis dos alunos e o chefe da 

tribo, para preservar os hábitos alimentares dos povos indígenas. A partir 

dessa exposição os participantes foram questionados com o seguinte: quais os 

pontos fortes dessa experiência? Em que atendem ao preconizado na 

legislação? Quais municípios presentes incluem comunidades quilombolas e 

aldeias indígenas entre seus escolares? Como se dá essa inclusão? 

Durante todo o turno, os participantes poderiam manifestar-se por meio 

de um canal contínuo de avaliação da formação, em um painel com três 

possibilidades: eu gostei; o que poderia melhorar e sugestões. Ao final do 

turno a facilitadora fez uma síntese dos recados deixados nesse painel em 

todos os turnos da formação.  

Por fim, era realizada a avaliação prato cheio [cheguei aqui cheio de 

expectativas e volto para casa levando um prato cheio de …], feita a partir de 

palavras escritas em uma tira de papel, e apresentadas aos demais 

participantes.  

Ao final a facilitadora voltava ao objetivo da formação e fazia uma 

discussão e fechamento a partir da síntese do conteúdo e sua perspectiva de 

intersetorialidade, integralidade e transversalidade. O encerramento da 

formação incluiu um sorteio de brindes e a certificação.  
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5    RESULTADOS  
 

 Tomando-se como ponto de partida o objetivo proposto "formar 

gestores municipais da educação, nutricionistas e conselheiros da alimentação 

escolar para a promoção e adequada execução do PNAE em suas realidades 

locais" e as diferentes formas de avaliação e geração de produtos, estão 

listados a seguir os olhares sobre a qualidade da formação emitida por todos 

os atores envolvidos nesse processo.  

 Nas formações realizadas em municípios do interior, a(s) facilitadora(s) 

utilizaram como registro o diário de campo (Apêndice D, E e F).  

 A formação em Goiânia teve a participação de 23 municípios e 64 

atores sociais em que 18 eram membros do CAE, 17 nutricionistas, 11 

secretários municipais de educação, 3 coordenadores da alimentação escolar 

entre outros participantes. Vale destacar a presença de seis nutricionistas do 

Instituto Federal Goiano (IFGoiano) e do Instituto Federal de Goiás (IFG), que 

foram convidadas devido a demanda das mesmas, para formações sobre o 

PNAE.  Os temas de maior discussão foram relacionados a atividades de EAN 

e sobre a agricultura familiar, em que houve grande participação dos 

presentes. 

Em Itaberaí, vários municípios que confirmaram presença não 

compareceram, participando da formação apenas 49 atores sociais, sendo 12 

nutricionistas, 11 membros do CAE, 10 coordenadores da Alimentação 

escolar, oito secretários de educação e outros atores sociais. Planejamento de 

cardápios e o papel dos conselheiros da alimentação escolar foram os temas 

de maior discussão. A atividade de menor adesão foi “planificando o PNAE no 

município”. A atividade, de forma geral foi satisfatória, atendendo ao objetivo, 

porém houve dificuldades quanto à falta de recursos audiovisuais (microfone e 

caixa de som) e a estrutura física do local.  

A formação em Ceres contou com 26 municípios e 78 atores sociais, 

sendo 20 nutricionistas, 16 membros de CAE, 20 coordenadores da 

Alimentação Escolar, 14 secretários de educação e os demais atores sociais. 

As discussões de maior destaque foram o planejamento de cardápios e a 

parceria com a agricultura familiar. Houve solicitações para abordagem dos 
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temas: Inspeção Sanitária e um maior detalhamento da Resolução do CFN nº 

465/2010. De forma geral, a formação foi satisfatória e o objetivo foi atendido. 

Na formação em Jataí compareceram 22 atores sociais, sendo oito 

nutricionistas, cinco membros do CAE, dois coordenadores da alimentação 

escolar e dois secretários de educação. Os temas de maior discussão foram 

educação alimentar e nutricional, planejamento de cardápios e parceria com a 

agricultura familiar. O resultado foi satisfatório e atendeu aos objetivos 

propostos.  
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5.1  METAS 

   

  A meta proposta no plano de trabalho foi de 240 gestores, nutricionistas 

e conselheiros da alimentação escolar de 80 entidades executoras goianas. 

No Quadro 3 está apresentado a meta proposta e alcançada. 

 

Quadro 3: Meta proposta no plano de trabalho de participantes e entidades 

executoras e a meta alcançada. Goiânia, novembro de 2017. 
 

Meta estabelecida 

de  

municípios no PT 

Meta alcançada de  

municípios 

Meta estabelecida 

de  

participantes no PT 

Meta alcançada 

de  

participantes  

80 75 240 203 

 

Ao considerar as metas em relação ao plano de trabalho quanto aos 

participantes (n=240) atingiu-se 84,6%, e quanto a participação dos 

municípios/entidades executoras (n=80) atingiu 94%. Entretanto, ao 

considerar, os municípios que justificaram a ausência (Anexo 1), atendendo   a 

recomendação do FNDE, atingiu 87 entidades executoras, ou seja, 109% da 

meta. 

   

5.2  AVALIAÇÃO FEITA PELOS PARTICIPANTES 

  

Foram utilizadas duas modalidades em cada uma das formações. Na 

avaliação da formação que foi feita de forma contínua ao longo da sua 

execução, utilizou-se painel (Apêndice G) com as seguintes questões: o que 

você gostou; o que poderia melhorar e qual sua sugestão. Esse painel ficava 

acessível ao grupo durante toda a formação, podendo ser registradas as 

opiniões de forma anônima em post it que ficava disponível para uso (Quadros 

4, 5, 6 e 7).  Ao final de cada formação era feita uma síntese das opiniões e o 

facilitador comentava sobre elas. 

 

Quadro 4: Avaliação da formação segundo os atores sociais participantes 
quanto ao município polo de Goiânia (GO), setembro de 2017. 
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O que você gostou? O que poderia melhorar? Qual sua sugestão 

Equipe 
Palestrante 
Organização (lanche; logística) 
Metodologia (planejamento; 
explicação) 
Conteúdo 

Contextualização 
Estratégia (explanação do 
tema) 

Incluir a merendeira na formação 
Formação continuada 
Escrever um projeto com as 
experiências e disponibilizar 
Envolver mais municípios 
Melhorar a divulgação do local 

 
Quadro 5: Avaliação da formação segundo os atores sociais participantes 
quanto ao município polo de Itaberaí (GO), setembro de 2017. 
 

O que você gostou? O que poderia  
melhorar? 

Qual sua sugestão 

Estratégia 
Experiências exitosas 
Palestrante (domínio do 
conteúdo) 
Rever amigos 
Aprendizado 

Qualidade do som 
Planejamento de cardápios 

 

Melhorar conteúdo do CAE 
Ideias de Cardápios 
Melhorar dinâmicas, estratégias 
Formação específica para o 
nutricionista 
Remuneração dos conselheiros 

 

 
Quadro 6: Avaliação da formação segundo os atores sociais participantes 
quanto ao município polo de Ceres (GO), setembro de 2017. 
 

O que você gostou? O que poderia  
melhorar? 

Qual sua sugestão 

Palestrantes 
Organização 
Metodologia (discussão;  
dinâmicas; interação) 
Conteúdo 
Lanche 

          

Incluir mais vídeos 
Reduzir/aumentar carga 
horária 
Expandir os temas 
Premiação 
Ambiente 

Organização do ambiente 
Oferecer café da manhã 
Abordar mais a Resol CFN 465 
Dicas de atividades de EAN 
Aumentar a carga horária 
Indicar cooperativas 
Oferecer mais brindes. 

 
 
Quadro 7: Avaliação da formação segundo os atores sociais participantes 
quanto ao município polo de Jataí (GO),  outubro de 2017. 
 

O que você gostou? O que poderia  
melhorar? 

Qual sua sugestão 

Palestrante 
Metodologia (criatividade, 
conteúdo) 
Relato de experiência 
Organização        

Aumentar/reduzir carga 
horária 

 

Formação contínua 
Aumentar carga horária 
Visitar agricultores e 
cooperativas  
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  Esta avaliação não contou com uma participação significativa dos 

presentes, que tinham durante três turnos a possibilidade de questionar e 

reivindicar, de forma anônima, pontos referentes ao Programa, sua gestão, 

execução e em especial as dificuldades enfrentadas. Mesmo sendo chamada 

a atenção do grupo sobre esta modalidade de avaliação, houve pouca 

participação em todos os municípios. 

Uma segunda modalidade de avaliação pelos participantes foi o 'prato 

cheio. Essa avaliação foi' realizada ao final da formação, quando era entregue 

uma tira de papel onde deveriam escrever uma ou mais palavras que 

expressassem uma resposta à seguinte pergunta: "cheguei aqui com várias 

expectativas e agora volto para casa com um prato cheio de …". O facilitador 

segurava um prato e cada um dos participantes vinha à frente do grupo e lia 

sua resposta [conteúdo escrito na tira de papel]. O resultado dessa avaliação 

da formação está descrito abaixo para os municípios polos de Goiânia, Ceres 

e Jataí (figuras 1, 2 e 3). No município de Itaberaí essa avaliação não foi 

realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Avaliação da formação segundo categorias realizada no município 

polo de Goiânia (GO), setembro de 2017. 

Legenda: 

Conhecimento : sabedoria, aprendizado, informações, experiência, atualização   

Inovação : Ideias, renovação 

Motivação: expectativa, desafios, vontade de mudanças, esperança, inquietações, certezas 

Planejamento: melhorar as ações 
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Figura 2: Avaliação da formação segundo categorias realizada no município 

polo de Ceres (GO), novembro de 2017. 
Legenda: 

Conhecimento: aprendizado, informações, experiência, esclarecimento, aprofundamento   

Motivação: entusiasmo, animação, inspiração, crescimento  

Inovação: novidade, renovação, ideias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Avaliação da formação segundo categorias realizada no município 

polo de Jataí (GO), outubro de 2017. 

Legenda: 

Conhecimento: aprendizado, informações, experiência, atualização, esclarecimento, ideias 

Inovação: ideias, renovação 

Motivação: expectativa, companheirismo, alegria, clareza, empolgação 
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  Esta avaliação, cujo formato permite a expressão de ideias sobre os 

vários aspectos referentes ao curso, evidencia a percepção do grupo quanto 

ao acúmulo de conhecimentos. E mais, que a metodologia permitiu despertar 

em muitos deles o desafio de inovar, qualificando o Programa de seu 

município.  

Foi ainda disponibilizado aos participantes um canal de interlocução 

com o CECANE UFG, com vistas a atender demandas não supridas pela 

formação. Estas foram registradas e repassadas a assessora técnica do 

CECANE UFG para encaminhamentos. 

 

5.3   IMAGENS DAS ATIVIDADES 

 

 

Participantes no munícipio polo de Goiânia, setembro de 2017. 

Participantes no munícipio polo de Itaberaí, setembro de 2017. 
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Participantes no munícipio polo de Jataí, outubro de 2017. 

Participantes no munícipio polo de Ceres, setembro de 2017. 
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6 CONCLUSÃO 
 

A formação atendeu às expectativas dos participantes e as metas 

técnicas foram atingidas. Durante todo o processo de construção da proposta 

era claro a equipe de execução que se fazia necessário aliar conhecimento 

técnico sobre o assunto, atualidade e discussão sobre a execução do PNAE 

nos municípios. 

Esse desafio trazia pelo menos duas questões: atender demandas de 

naturezas diversas, tendo em vista que o público presente apresentava 

conhecimento técnico e interesses distintos e, ser capaz de conciliar um 

conjunto de conhecimentos extensos no exíguo espaço de tempo. 

Do ponto de vista dos objetivos traçados, é possível afirmar que junto 

aos participantes do produto, as atribuições no Programa foram definidas e 

compreendidas quanto ao papel da agricultura familiar, nutricionista, entidade 

executora e demais atores sociais envolvidos na execução do programa 

Nacional de Alimentação Escolar. Além disso, clareza quanto à utilização do 

recurso financeiro, segundo a Lei e o papel do Conselho de Alimentação 

Escolar nesse processo. Obteve-se positiva socialização entre os participantes, 

conhecimentos e renovações através das vivências de cada município.  

Enquanto objetivo acadêmico, foi verbalizada uma vivência que 

trouxe aprendizados considerados bastante significativos, que se traduziu em 

uma avaliação positiva da experiência junto ao produto.  

Como resultados para o CECANE UFG, ressalta-se a produção de 

três materiais (Apêndices E, F e G) que traduzem a força do produto quanto à 

competência técnica.  

Por todas essas razões, considera-se que a proposição feita pelo 

CECANE UFG quanto à formação de atores sociais no âmbito do PNAE foi 

executada de forma satisfatória e seus resultados junto ao público mostraram-

se muito positivos. Dessa forma, é possível afirmar que este produto pode ser 

replicado em outros planos que porventura venham a ser propostos pelo 

CECANE UFG. 
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7 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

 

 As tabelas da execução física e financeira serão enviadas em arquivo 

separado no formato excel.  
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APÊNDICE A 

 

 

Modelo de Carta Convite 

 

Goiânia, XX de XX  de 2017 

 

  

Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Educação  

Município  de... 

 

 

A par de cumprimentá-lo, informo que em nome do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/Ministério da 

Educação, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da 

Universidade Federal de Goiás (CECANE UFG), convida o município de 

Mundo Novo para atividade de formação em alimentação escolar. 

Tal formação direcionada aos atores do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar  (PNAE) tem o objetivo de sensibilizar e formar 

gestores municipais, nutricionistas e conselheiros da alimentação escolar 

para a promoção do PNAE e sua execução em conformidade com a 

legislação vigente, nas realidades locais, tendo como pressupostos a SAN 

e o DHAA. 

Diante disso, o FNDE solicita que participe do encontro três (03) 

participantes, onde o município deverá responsabilizar-se pelo 

deslocamento do(s) participante (s) ao local de formação e pede-se que dê 

como prioridade ao convite, secretário da educação (ou seu representante), 

o nutricionista responsável técnico pelo PNAE e um membro do Conselho 

de Alimentação Escolar (CAE), em especial o presidente do Conselho. 

Aproveito para informar que o CECANE UFG oferecerá alimentação aos 

participantes. 

Essa formação ocorrerá em XXX, nos dias XX e XX de XXXXX de 

2017, sendo a confirmação de presença feita no final do mês de XXXXX e 
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onde será repassada a programação do encontro, bem como, o local e 

horário da formação. 

Na certeza do acolhimento dessa solicitação, nosso cordial 

agradecimento e contamos com a participação para que possamos 

fortalecer o programa de alimentação escolar do seu município. Estamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos necessários e aproveito para 

solicitar a confirmação do recebimento desta mensagem. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Profª Dra Lucilene Maria de Sousa  

Coordenadora de Gestão CECANE UFG 
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APÊNDICE B 
Modelo Carta de Confirmação 

Goiânia, XX de XX de 2017 

Senhor(a) 

M.D. Secretário Municipal de Educação 

Município de ... 

A par de cumprimentá-lo, informo que a pedido do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE)/Ministério da Educação, o Centro  Colaborador em 
Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de Goiás (CECANE  UFG), convida 
esse município para atividade de formação em alimentação escolar que visa sensibilizar e 
formar gestores municipais, nutricionistas e conselheiros da alimentação escolar para a 
promoção do PNAE e sua execução em conformidade com a legislação vigente, nas realidades 
locais (programação em anexo). 

O FNDE solicita que sejam enviadas três (03) pessoas: o secretário da educação (ou 
seu representante), o nutricionista responsável técnico e um membro do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), preferencialmente seu presidente. Essa formação ocorrerá nos dias 
XX e XX de XXXXX, no endereço XXXXXXXXXXXX. 

Informamos que essa formação é custeada pelo FNDE e CECANE UFG, incluindo 
materiais didáticos de apoio, refeições (no período do evento) e certificado. Já o deslocamento 
e hospedagem está sob a responsabilidade do município. 

É necessário que seja feita a confirmação de presença até XX de XXXXX, por meio de 
e-mail ou telefone. Caso não seja possível comparecer, a justificativa do não comparecimento 
deverá ser encaminhada pelo gestor, pela mesma via de comunicação.   

Reiteramos que essa oportunidade representa um momento ímpar de 
(re)atualização de leis e procedimentos que garantam a qualidade da alimentação e a correção 
da prestação de contas do recurso financeiro da alimentação escolar enviado ao município. 
Contamos com suas presenças e consideramos um privilégio partilhar conhecimentos e 
experiências com a equipe desse município. 

 Cordialmente, 

Profa Lucilene Maria Sousa 

oordenadora de Gestão 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar - CECANE  UFG 

Horário Atividade 

Turno 1  

Até 14:00  Credenciamento e entrega do material 

14:00 – 14:30 Roda de apresentação 

14:30 – 15:00 Atividade 1: Dezesseis dimensões da AE como DH 
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15:00 - 15:45 Atividade 2: Historiando o PNAE e seu marco legal 

15:45 - 16:00 INTERVALO  

16:00 - 17:40  Atividade 3: Educação Alimentar e Nutricional  

17:40 - 18:00 Fechamento do turno: experiência e vivências 

Turno 2  

8:00 - 8:15 Dinâmica de abertura 

8:15 – 9:45 Atividade 4: oferta de alimentos e cardápio 
Passo a passo da AE como DH 

9:45 – 10:15 Atividade 5: conversando com (e sobre) o MA da AE 

10:15 - 10:30 INTERVALO 

10:30 - 11:40 Atividade 6: compra/venda de alimentos da AF 

11:40 - 12:00 Fechamento do turno: experiência e vivências 

 

 

Turno 3  

13:30 - 13:45 Dinâmica de abertura 

13:45 - 15:30 Atividade 7: Prestação de contas 

15:30 - 15:50 INTERVALO 

15:50 – 16:50 Atividade 8: Conselho de Alimentação Escolar 

16:50 - 17:10 Experiências e vivências 

17:10 - 17:20 Voltando ao Painel 

17:20 - 17:30 Encerramento, certificação e avaliação  

 

LOCAL: XXXXXX 
INFORMACOES: 
CECANE UFG: (62) 32096270 ramal 206 
e-mail: cecaneufgproduto1@gmail.com 
Profa. Estelamaris Monego (62) 996011412 
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APÊNDICE C 
Modelo de carta para enviar resposta de não comparecimento 

 

Goiânia, XX de XX de 2017 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

NOME 

MUNICIPIO 

 

A par de cumprimenta-lo, informamos que, a pedido do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/Ministério da Educação, 

é solicitado aos municípios que não compareceram à formação realizada 

pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE 

UFG), encaminhar para este e-mail, um oficio justificando o motivo do não 

comparecimento. 

Seu município estava incluído na formação realizada em XXXXX nos 

dias XX e XX de XXXX desse ano de XXX. Solicitamos ainda que esse 

documento seja enviado até o dia XX de setembro de XXX. 

          Sem mais, despedimo-nos, 

  

Profa Lucilene Maria Sousa 

Coordenadora de Gestão do CECANE UFG 

 

 

# Informações: (62) 32096270 ramal 206 

 

 

 



 

 

37 

APÊNDICE D 

DIÁRIO DE CAMPO - POLO CERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

PRODUTO 1- FORMAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS 
PARA A EXECUÇÃO DO PNAE 

 
 
 

Formadoras: Profa Géssica Mércia Almeida (FANUT/UFG) 
                                 Thais de Paula Marques (CECANE UFG) 

 
 

Ceres (GO) 
2017 

 
 

DIÁRIO DE CAMPO 

 
Datas: 18 e 19 de setembro de 

2017 

Local: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)  

Município polo: Ceres 

Número de participantes: 78 pessoas (26 municípios)  

Número de participantes previstos/convidados: 75 pessoas  

Participantes: Nutricionista; Membros da Entidade Executora – Secretária de Educação, Membros do 
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Setor de Finanças e Membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

1. Objetivo da atividade: Formar os atores sociais que participam do PNAE, bem como prestar 

assessoria para adequada execução desta política. 

2. Plano executado 

Primeiro dia (18 de setembro): As atividades desenvolvidas neste dia foram executadas conforme plano 

de ação do produto. Dentre os principais desafios e prioridades apresentados pelos participantes 

destacaram-se as dificuldades relacionadas à compra de alimentos da agricultura familiar e organização 

do processo licitatório pelos municípios. Discutiu-se sobre o Marco legal do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como um eixo transversal para o 

alcance do objetivo do programa. Houve o relato de experiências dos municípios de Santa Rita do Novo 

Destino, Itapaci e Itapuranga, que comentaram sobre o desenvolvimento de ações de EAN, tais como: 

hortas escolares, atividades comemorativas em datas específicas, oficinas de artes culinárias e labirinto 

dos alimentos.  A responsável pela execução da formação, também com o intuito de auxiliar na reflexão e 

discussão da temática da EAN, fez a seleção de imagens (fotos) de experiências sobre “EAN na 

alimentação escolar” no site “Ideias na Mesa”.  

Segundo dia (19 de setembro): Os conteúdos previstos foram discutidos por meio de exposição 

dialogada e diferentes dinâmicas. As dinâmicas utilizadas foram: “jogo da velha” com o conteúdo dos 

alimentos proibidos e restritos na alimentação escolar; dinâmica dos “10 passos para a compra da 

agricultura familiar”; e “jogo interativo” sobre o Conselho de Alimentação Escolar. Na parte do 

planejamento do cardápio, além do conteúdo previsto, discutiu-se sobre a norma técnica publicada pelo 

FNDE a qual estabelece que, a canjica e o arroz doce, são considerados alimentos regionais e não 

preparações doces. Alguns participantes mencionaram a necessidade do FNDE divulgar para os 

municípios as normas técnicas, pois nem sempre é possível acompanhar as novidades do site. Além 

disso, uma participante mencionou que em seu município preparações da culinária cearense são 

incluídas no cardápio, como o baio de dois, cural, mingau de aveia e tem uma boa aceitação pelos 

alunos, mostrando a importância do intercâmbio cultural. Outra questão problematizada foi a importância 

dos gestores valorizarem a atuação do nutricionista e dos coordenadores da alimentação escolar, e a 

necessidade de acompanharem mais de perto a execução do programa. Com relação as boas práticas de 

manipulação nas cozinhas escolares, o nutricionista de Campinorte referiu que em seu município os 

manipuladores de alimentos não utilizavam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), porém com um 

trabalho de conscientização houve uma adesão, e todos os uniformes de cor escura foram trocados para 

os de cor branca. Alguns municípios relataram que a própria entidade executora possui um 

programa/sistema (ex.  Em Ceres utilizam o Prodata) de gestão do recurso financeiro do PNAE e 

organização dos documentos a serem incluídos no SIGPC. Na estratégia “prato cheio”, as principais 

palavras/expressões mencionadas foram: aprendizagem, conhecimento, atualização e novidades. 

3. Encaminhamentos  

● Inserir na formação a discussão da Resolução do CFN nº 465 de 2010 e Inspeção Sanitária; 

● Pedir para o FNDE divulgar aos municípios as normas técnicas que são lançadas, para que os 
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mesmos possam estar a par das atualizações que são realizadas; 

● Entrar em contato com o FNDE e pedir orientações sobre a nova aba do SIGPC que fala sobre a 

inclusão de documentos do processo licitatório. O município de Rubiataba relatou que esse menu 

exige a inserção de todos os participantes da licitação, tais como, a “proposta vencedora” e a 

“propostas concorrentes” do processos licitatórios. 

4. Solicitações realizadas  

● Inclusão dos temas na formação:  Inspeção Sanitária e Resolução do CFN nº 465 de 2010 (de forma 

mais detalhada). 

5. Resultados 

A formação foi realizada com êxito e contou com a presença de 26 municípios. Participaram da formação 

aproximadamente 78 atores sociais, divididos em nutricionistas (n=20, 28,6%), membros do CAE (n= 16, 

22,9%), Coordenadores da Alimentação Escolar (n= 20, 28,6%) Secretários Municipais de Educação (n= 

14, 20,0%), e os demais atores (auxiliares administrativos e funcionários da secretaria de educação). As 

principais discussões aconteceram frente aos eixos, “planejamento de cardápios” e “agricultura familiar”. 

Nestes dois tópicos, houveram maior participação, debate e comentários dos participantes, inclusive 

sobre a necessidade de atividades práticas sobre elaboração dos cardápios, pois os participantes 

gostariam de ideias e sugestões para inovar a alimentação oferecida. Tendo em vista a interação do 

grupo e as reflexão realizadas, ficou evidente que as adaptações realizadas na metodologia da formação 

foram satisfatórias.  

6. Principais perguntas/dúvidas dos participantes da formação 

● Quais alimentos de reconstituição são restritos na alimentação escolar? 

● No cardápio é aconselhável oferecer o leite com achocolatado ou o leite com café? O que o FNDE 

recomenda? Em termos de valor nutricional, qual opção seria mais interessante? 

● É proibido a oferta de chás na alimentação escolar (feitos com as ervas)? 

● É obrigatório servir semanalmente as duas preparações doces que são permitidas por legislação? E 

caso município não queria servir, há algum problema? 

● É permitido comprar o leite in natura da agricultura familiar sem o selo de inspeção sanitária? 

● Como o agricultor familiar pode regularizar o processamento da polpa de fruta? 

● Como funciona a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) acessória? Uma família de agricultores 

pode possuir mais de uma DAP? 

● Existe uma legislação que estabelece qual o valor financeiro o município deve oferecer de 

contrapartida?  

● Pode fazer aplicação bancária do recurso do PNAE? 

● Quando o município compra gêneros alimentícios antes da realização do processo licitatório 

como lançar a prestação de contas no SIGPC? 

7. Dúvida que não foi respondida (encaminhar por e-mail aos participantes) 
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● No cardápio é aconselhável oferecer o leite com achocolatado ou o leite com café? O que o FNDE 

recomenda? 

● Quais alimentos de reconstituição são restritos na alimentação escolar? 

● Como funciona a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) acessória? Uma família de agricultores 

pode possuir mais de uma DAP? 

8. Impressões pessoais/ avaliação da responsável pela execução 

● A formação foi satisfatória atendendo o objetivo geral da proposta; 

● A estrutura oferecida pelo SENAC facilitou o desenvolvimento das atividades e os funcionários do 

local se mostraram solícitos e auxiliaram na montagem dos recursos audiovisuais; 

● O almoço e os lanches do período vespertino tiveram uma boa aceitação, porém os participantes 

reclamaram a ausência do lanche no período matutino; 

● Dois participantes me indagaram sobre a existência de Especializações/Pós-graduações em 

Alimentação Escolar, demonstrando o interesse dos profissionais em aprofundar os conhecimentos 

sobre o tema; 

● O painel de avaliação não se aplica a todos, pois alguns participantes são analfabetos. 

9. Avaliação da formação (participantes) 

Conforme previsto no plano de ação, houve momentos de avaliação da formação. Fixou-se o painel de 

avaliação próximo à entrada do local, e as frases inseridas no material sinalizaram a seguinte avaliação: 

- Sugestões: aumentar a carga horária da formação, oferecer café nos intervalos, oferecer lanche no 

período matutino e abordar detalhadamente sobre a Resolução do CFN nº 465 de 2010. 

- O que melhorar: mais premiações e brindes, diminuir o tempo da formação para um dia, abranger mais 

temas e conteúdos na formação. 

- O que gostou: das atividades dinâmicas, da confiança e segurança das palestrantes, do local do 

evento, do oferecimento de lanche e almoço e de todos os aprendizados construídos.  
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APÊNDICE E 

DIÁRIO DE CAMPO - POLO ITABERAÍ 

 

 
 
 

 

 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

PRODUTO 1- FORMAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS 
PARA A EXECUÇÃO DO PNAE 

 
 
 

Formadora: Profa Géssica Mércia Almeida (FANUT/UFG) 
 
 
 
 

Itaberaí (GO) 
2017 

 
DIÁRIO DE CAMPO 

 
Datas: 05 e 06 de setembro de 2017 Local: Associação Comunitária da Secretaria de Assistência 

Social  

Município polo: Itaberaí 

Número de participantes: 49 pessoas (16 municípios)  

Número de participantes previstos/convidados: 117 pessoas  

Participantes: Nutricionista; Membros da Entidade Executora – Secretária de Educação, Membros do 

Setor de Finanças e Membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 
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1. Objetivo da atividade: Formar os atores sociais que participam do PNAE, bem como prestar 

assessoria para adequada execução desta política. 

2. Plano executado 

Primeiro dia (05 de setembro): As atividades desenvolvidas neste dia foram executadas conforme plano 

de ação do produto. Discutiu-se sobre o Marco legal do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) e Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como um eixo transversal para o alcance do objetivo 

do programa. Houve o relato da experiência de um município sobre Educação Alimentar e Nutricional. 

Esse relato foi compartilhado pela nutricionista do município do Córrego do Ouro, a mesma descreveu 

que em sua cidade ainda não se compra da Agricultura familiar (AF), desta forma, a prefeitura 

desenvolveu a “fazendinha da alimentação”, uma horta de verduras, frutas e hortaliças. Essa horta está 

sendo utilizada como ferramenta para o desenvolvimento de ações de EAN. Por outro lado, relatou-se 

que há o interesse em adquirir os alimentos da AF, associando a eles, os alimentos da “fazendinha”. A 

responsável pela execução da formação, também com o intuito de auxiliar na reflexão e discussão da 

temática da EAN, fez a seleção de imagens (fotos) de experiências sobre “EAN na alimentação escolar” 

no site “Ideias na Mesa”. Em termos de execução da formação, houve dificuldades com relação a 

disponibilidade e acesso dos recursos audiovisuais como microfone e caixa de som. Os participantes 

pediram para realizar mais dinâmicas na formação, pois muitos realizaram em outros municípios uma 

formação semelhante, o que torna repetitivo. 

Segundo dia (06 de setembro): Neste dia, a responsável pela execução da formação além das 

atividades previstas, incluiu duas dinâmicas: “jogo da velha” com o conteúdo dos alimentos proibidos e 

restritos na alimentação escolar, e a dinâmica dos “10 passos para a compra da agricultura familiar”. As 

demais atividades previstas no plano de ação foram desenvolvidas a contento, com exceção da estratégia 

“prato cheio”, pois o local do evento deveria ser entregue às 16:30, não restando tempo para a dinâmica. 

A atividade “Planificando o PNAE”, não foi muito produtiva pois dois aspectos: muitos municípios já 

possuem este documento (formação do produto 2), e segundo porque não houve tempo para a discussão 

do planos preenchidos.  

3. Encaminhamentos  

● Necessidade de adaptar e aperfeiçoar as estratégias de ensino da formação, alguns participantes 

citaram o uso tradicional de slides e sugeriram a inserção de mais dinâmicas; 

● Alguns participantes mencionaram que já participaram da mesma formação em outros municípios, 

desta forma sugeriram o desenvolvimento de ações mais práticas como oficinas e cursos; 

● Rever a permanência da atividade "Planificando o PNAE no municípios", pois alguns municípios já 

receberam a visita do CECANE UFG (produto 2) e já possuem este documento bem detalhado, e 

alguns municípios não se mostraram interessados na atividade; 

● Materiais e equipamentos necessários para as próximas formações (Ceres e Jataí): gravador, 

microfone, caixa de som e passador de slides. Aumentar a quantidade de papel pardo. 

4. Solicitações realizadas  
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● A principal solicitação advinda dos participantes foi a inclusão do seguinte tema na formação: “Selo 

de Inspeção Municipal, o passo a passo para a sua implantação”. (Caso não seja possível incluir na 

formação, mandar materiais para os e-mails dos participantes). 

5. Resultados 

A formação foi realizada com êxito, porém o número total de municípios confirmados não compareceram 

na atividade. Participaram da formação 49 atores sociais, divididos em: nutricionistas (n=12, 30%), 

membros do CAE (n=11, 27,5%), Coordenadores da Alimentação Escolar (n=10, 25%) Secretários 

Municipais de Educação (n=8, 20%), e os demais atores (auxiliares administrativos e funcionários da 

secretaria de educação). As principais discussões aconteceram frente aos eixos, “planejamento de 

cardápios” e “papel dos Conselheiros da Alimentação Escolar”. Nestes dois tópicos, houveram maior 

participação, debate e comentários dos participantes, inclusive sobre a possibilidade do CAE ser ou não 

ser uma função remunerada. A atividade “planificando o PNAE no município” não teve uma boa adesão, 

os participantes já estavam cansados e demonstraram pouco interesse, além disso, em alguns municípios 

este documento já existe de forma detalhada, pois advém do produto 2 do CECANE. Tendo em vista a 

interação do grupo e as reflexões realizadas, ficou evidente a necessidade de associar às formações do 

CECANE atividades de cunho prático.  

6. Principais perguntas/dúvidas dos participantes da formação 

● O que fazer quando o teste de aceitabilidade de uma preparação importante e de baixo custo 

demonstra baixo índice de aceitação pelos alunos? 

● Alunos quilombolas que estudam em escolas que não estão inseridas em territórios quilombolas 

recebem per capita diferente? 

● O que fazer mediante as licitações dos mandatos anteriores que apresentam alimentos 

superfaturados? 

● Municípios que gastaram o recurso financeiro destinado a compra de gêneros alimentícios da AF 

para alimentação escolar deve devolver esse dinheiro? O recurso direcionado à aquisição de 

alimentos da AF pode ser utilizado no consumo de outros gêneros alimentícios?  

● O que fazer quando a nota fiscal demonstra a compra de alimentos proibidos para o PNAE, como 

por exemplo, refrigerante? 

● Como proceder quando há irregularidades na prestação de contas do mandato anterior? A gestão 

atual que responde? 

● Pode ser realizado depósito na conta bancária do PNAE caso algum recurso tenha sido utilizado 

indevidamente? 

● Quando o município está em diligência e o FNDE suspende o recurso financeiro, o dinheiro 

retroativo que o município recebe pode ser gasto?  

● Caso o município não tenha agricultores familiares interessados em comercializar para o PNAE o 

que fazer? Como comprovar essa informação na prestação de contas? 

● A prestação de contas no SIGPC é parcial e final, ou apenas final? 

● O que fazer com o recurso financeiro do Programa Mais Educação quando o município não está 
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com o programa ativo? Deve ser devolvido ou reprogramado? 

7. Dúvida que não foi respondida (encaminhar por e-mail) 

● Se um membro do CAE foi eleito na categoria de representação “pai de alunos”, quando o seu filho 

termina os estudos ele pode permanecer? 

8. Impressões pessoais/ avaliação da responsável pela execução 

● A formação foi satisfatória atendendo o objetivo geral da proposta, porém falhas e/ou ausência de 

recursos audiovisuais dificultaram a execução (microfone e caixa de som); 

● A realização da formação durante dois dias consecutivos deixaram os participantes cansados; 

● Há a necessidade de organizar melhor a logística da formação, o espaço no qual aconteceu a 

atividade era fechado, com ventilação precária e estava em reforma o que ocasionou barulhos 

desagradáveis; 

● A parceria com a Associação Comunitária foi fundamental para a atividade, os funcionários do local 

se mostraram solícitos e auxiliaram na busca de materiais para operacionalização da atividade 

(microfone e caixa de som); 

● O almoço e o lanches servidos aos participantes tiveram uma boa aceitação, porém houve críticas 

sobre o oferecimento de suco industrializado; 

● Percebi que alguns participantes são analfabetos, assim o painel de avaliação não se aplica a todos. 

9. Avaliação da formação (participantes) 

Conforme previsto no plano de ação, houve vários momentos para avaliação dos participantes. Fixou-se o 

painel de avaliação próximo à entrada do local, e as frases inseridas no material sinalizaram a seguinte 

avaliação: 

- Dúvidas: (não houve nem comentário neste bloco) 

- O que melhorar: incluir mais dinâmicas na formação, inserir oficinas práticas de EAN nas atividades do 

CECANE, trazer novas ideias de cardápio, explicar melhor as atribuições do CAE (apenas um 

participante). A principal queixa referida por mais de 50% dos participantes foi a baixa qualidade do som. 

- O que gostaram: domínio e segurança da palestrante sobre o assunto, equipe do CECANE UFG fez 

um ótimo trabalho pois demonstra conhecimento. 
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APÊNDICE F 

 

DIÁRIO DE CAMPO - POLO JATAÍ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

PRODUTO 1- FORMAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS 
PARA A EXECUÇÃO DO PNAE 

 
 
 

Formadoras: Profa Géssica Mércia Almeida (FANUT/UFG) 
                       Giovanna Angela L. de Oliveira (CECANE 

UFG) 
 
 

Jataí (GO) 
2017 

 

Datas: 05 e 06 de outubro de 2017 Local: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 
Município polo: Jataí (GO) 

    Número de participantes: 22 pessoas (nove municípios) 

    Número de participantes previstos/convidados: 39 pessoas 

Participantes: Nutricionista; Membros da Entidade Executora – Secretária de Educação, Membros do 
Setor de Finanças e Membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

1. Objetivo da atividade: Formar os atores sociais que participam do PNAE, bem como prestar   
assessoria para a adequada execução desta política. 
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2. Plano executado 
Primeiro dia (05 de outubro): Neste dia, as atividades desenvolvidas foram executadas conforme o 
conteúdo previsto no plano de ação. Na apresentação dos participantes, os principais desafios e 
prioridades mencionados foram: dificuldade para adquirir os alimentos da agricultura familiar e 
organização do processo licitatório pelos municípios. Discutiu-se sobre o Marco legal do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como um eixo 
transversal para o alcance do objetivo do programa. Os participantes reconheceram a importância da 
EAN no ambiente escolar e problematizaram o papel da escola na promoção de hábitos alimentares 
saudáveis, a necessidade de neste espaço incentivar e ensinar sobre os alimentos. Alguns integrantes 
citaram exemplos da utilização do alimento como ferramenta pedagógica, chamando a atenção para o 
bolo de feijão (que gera a impressão de ser um bolo de chocolate). No diálogo, levantou-se a questão 
da transição nutricional, onde o grande problema já não é a desnutrição, e sim a obesidade e excesso 
de peso, principalmente no público infantil, sendo fundamental as ações de EAN. A figura do(a) 
professora(a) e da família nestas atividades são primordiais, bem como dos manipuladores de 
alimentos. Houve o relato do município do Chapadão do Céu, onde eles desenvolvem um projeto nas 
escolas sobre o desperdício de alimentos. Neste município, existe o sistema de self-service nas 
escolas, assim cada aluno faz o porcionamento de sua refeição. Para evitar o desperdício, eles utilizam 
a metodologia do resto ingesta, onde em cada turma os alimentos que sobram no prato são pesados. 
No final do mês/bimestre, a turma que apresentar um menor índice de desperdício é premiada com um 
“almoço especial”. Em outro município, São João da Paraúna, anualmente é desenvolvida na semana 
da alimentação, uma degustação de frutas para que os alunos possam conhecer diferentes variedades. 
Além disso, em São João da Paraúna, a nutricionista relatou uma atividade de EAN denominada 
“panqueca colorida”, com inclusão de couve, cenoura e beterraba na massa da panqueca. Para tornar 
a atividade lúcida, mediante a cores, as panquecas são chamadas de: panqueca verde do incrível 
“Hulk” e panqueca rosa da “Moranguinho”. Em Jataí, as nutricionistas compartilharam uma experiência 
desenvolvida pelas escolas que é a feira gastronômica. Nesta feira gastronômica, as escolas do 
município, fazem a exposição de preparações produzidas e pensadas pelos alunos, mediante o que é 
produzido na horta de cada escola. Já surgiram várias preparações criativas como: sorvete de cenoura, 
beijinho de cará, mousse de couve, torta de espinafre e cocada de cenoura. Também em Jataí, existe 
uma escola que semanalmente tem o dia da “fruta”, onde é feita a oferta de frutas picadas para os 
alunos confraternizarem (cada aluno traz uma fruta de casa). A responsável pela execução da 
formação, também com o intuito de auxiliar na reflexão e discussão da temática da EAN, fez a seleção 
de imagens (fotos) de experiências sobre “EAN na alimentação escolar” no site “Ideias na Mesa”. 
Segundo dia (06 de outubro): Os conteúdos previstos foram discutidos por meio de exposição 
dialogada e diferentes dinâmicas. As dinâmicas utilizadas foram: “jogo da velha” com o conteúdo dos 
alimentos proibidos e restritos na alimentação escolar; dinâmica dos “10 passos para a compra da 
agricultura familiar (AF)”; e “jogo interativo” sobre o Conselho de Alimentação Escolar (CAE). No 
momento de discussão sobre o planejamento e avaliação dos cardápios da alimentação escolar, houve 
comentários sobre os alunos com necessidades especiais, onde há a necessidade de adaptar os 
cardápios para os mesmos. Ainda sobre o planejamento de cardápios, foi questionado sobre a 
possibilidade de receber doações de alimentos para o PNAE, neste sentido, teve- se o esclarecimento 
que os alimentos de origem animal podem ser recebidos, desde que, precedidos do selo de inspeção 
sanitária. Além das condições higiênicos sanitárias que devem ser observadas, os alimentos de origem 
vegetal, como hortaliças e frutas, também podem ser doados para a alimentação escolar, porém na 
forma in natura, sem nenhum processamento. Além disso, reforçou-se que os alimentos doados do 
PAA, não contabilizam na porcentagem dos 30% da AF, ou seja, o município mesmo recebendo 
alimentos da CONAB, deve atender a obrigatoriedade da compra da AF. Dos alimentos que são 
restritos na alimentação escolar, a mediadora da formação, informou sobre uma norma técnica que 
descreve os alimentos que são considerados como preparações doces, bem como aqueles que são 
vistos como preparações regionais (canjica, curau e mingau). Grifou-se que a oferta de chás é proibida, 
pois é considerada uma bebida de baixo valor nutricional. No que se refere à aquisição de gêneros 
alimentícios da AF para o PNAE, houve o relato de experiência do município de Perolândia, o qual 
estava em diligência, e atualmente consegue comprar 40% da AF com os recursos de contrapartida da 
prefeitura. Em Perolândia, as nutricionistas informaram que existem dois assentamentos da reforma 
agrária, e que mediante uma aproximação da gestão do PNAE com os agricultores, foi possível compra 
dos mesmos. A principal dificuldade atualmente está relacionada ao transporte dos alimentos, uma vez 
que os assentamentos ainda não possuem transportes suficientes para a entrega dos produtos. Foi 
ressaltado o medo dos agricultores de produzir e não serem escolhidos na chamada pública, bem 
como o pagamento moroso pela prefeitura. Na estratégia “prato cheio”, as principais 
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palavras/expressões mencionadas foram: aprendizagem e conhecimento. 
 
. Encaminhamentos 
● Fazer uma lista de contatos de cooperativas e associações de agricultores familiares existentes 
no estado de Goiás e divulgar para os municípios; 
● Inserir na formação a discussão sobre Inspeção Sanitária e elaboração do processo licitatório; 
Pedir para o FNDE divulgar aos municípios as normas técnicas que são lançadas, para que os 
mesmos possam estar a par das atualizações que são realizadas; 
 
4. Solicitações realizadas 
● Inclusão dos temas: inspeção sanitária e processo licitatório 

Desenvolver uma lista de contatos de cooperativas de agricultores familiares e associações existentes 
no estado de Goiás e divulgar para os municípios; 

. Resultados 
A formação foi realizada com êxito e contou com a presença de nove municípios. Participaram da 
formação aproximadamente 22 atores sociais, divididos em: nutricionistas (n=8, 36,4%), membros do 
CAE (n= 5, 22,7%), Coordenadores da Alimentação Escolar (n= 2, 9,1%) Secretários Municipais de 
Educação (n= 2, 9,1%), e os demais atores (auxiliares administrativos e funcionários da secretaria de 
educação). As principais discussões aconteceram frente aos eixos, “Educação Alimentar e Nutricional”, 
“Planejamento de cardápios” e “Agricultura Familiar”. Nestes tópicos, houveram maior participação, 
debate e comentários dos participantes, inclusive sobre a necessidade de atividades práticas sobre 
elaboração de cardápios e EAN, pois os participantes gostariam de ideias e sugestões para inovar a 
alimentação oferecida e as ações educativas no âmbito escolar. 

6. Principais perguntas/dúvidas dos participantes da formação 
● É permitido receber doação de alimentos para a alimentação escolar? Quais alimentos são 
permitidos? Existe a possibilidade de receber o frango vivo? 
● O município pode receber doação de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)? 
Neste caso, deve ser enviado algum documento ao FNDE? 
● É proibido a oferta de chás na alimentação escolar (feitos com as ervas)? 
● É permitido comprar o leite in natura da agricultura familiar sem o selo de inspeção sanitária? 
● O valor per capita de R$1,07 para a modalidade de ensino “creches”, se aplica tanto para as 
unidades em período parcial e integral? 
● Podem ser vendidos/comercializados alimentos na escola? As cantinas são proibidas? 
● O que fazer quando o município não oferece a modalidade “mais educação”, e mesmo assim o 
FNDE encaminha o recurso para essa modalidade? Esse dinheiro pode ser gasto? 
● A prefeitura pode arcar com os gastos advindos do transporte de alimentos da AF? 

7. Dúvida que não foi respondida (encaminhar por e-mail aos participantes) 
● Todas as dúvidas foram sanadas 
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8. Impressões pessoais/ avaliação da responsável pela execução 
● A formação foi satisfatória atendendo o objetivo geral da proposta; 
● A estrutura oferecida pelo SENAC facilitou o desenvolvimento das atividades e os funcionários 
do local se mostraram solícitos e auxiliaram na montagem dos recursos audiovisuais; 
● Os participantes se mostraram bem participativos e interessados; 
● Um município mencionou que o ofício da atividade foi encaminhado com pouca antecedência; 
● O almoço e os lanches do período vespertino tiveram uma boa aceitação. 

9. Avaliação da formação (participantes) 
Conforme previsto no plano de ação, houve momentos de avaliação da formação. Fixou-se o painel de 
avaliação próximo à entrada do local, e as frases inseridas no material sinalizaram a seguinte 
avaliação: 
- Sugestões: aumentar/diminuir a carga horária da formação. 
- O que melhorar: diminuir o tempo da formação, abranger mais temas e conteúdos na formação. 
- O que gostou: da metodologia e dinâmicas, das palestrantes e de todos os aprendizados 
construídos. 
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APÊNDICE G 

LAYOUT DO PAINEL DE AVALIAÇÃO  
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APÊNDICE H 

 

 

FORMAÇÃO DE MONITORES PARA ASSESSORIA À EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM MUNICÍPIOS 

GOIANOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

LOPES, K. L. S.1; SANTOS, S. L.¹; MUHLBEIER, B. M.2; MARTINS, K.A.3; SOUSA, L.M.4; MONEGO, 

E. T.5 

  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política social que busca 

contribuir com a construção de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da 

alimentação escolar de qualidade, incluindo gêneros da agricultura familiar e de ações de 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Nessa perspectiva, o Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE UFG) apresenta dentre seus propósitos, o 

planejamento e desenvolvimento de cursos de formação para aprimorar conhecimentos e 

habilidades dos profissionais envolvidos com a temática, para execução eficiente de suas 

atribuições de Monitoramento e Assessoria à execução do PNAE nos municípios 

goianos. Este trabalho relata a experiência de formação de monitores do CECANE UFG, 

cuja finalidade era preparar a equipe técnica, durante 14 dias, para executar planos 

construídos a partir daquele objetivo. A metodologia incluiu estudo individual e coletivo, 

aulas expositivas, discussão com profissionais de contabilidade e agrônomos da 

Companhia Nacional do Abastecimento (CONAB), além de rodas de conversa 

contemplando os quatro eixos do PNAE: oferta de alimentos, agricultura familiar, EAN 

e controle social. Como produto, os monitores apresentaram um plano de ação para a 

assessoria ao Programa, bem como a apresentação dos eixos do PNAE utilizando 

estratégias diversas de exposição das temáticas para abordarem junto aos atores sociais 

da alimentação escolar nos municípios. Conclui-se que o processo formativo dos 

monitores foi exitoso quanto à elaboração do plano de ação, o que influencia 

positivamente na qualidade da execução do PNAE nos municípios goianos. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Acadêmica de Nutrição – Faculdade de nutrição/UFG – Estagiária curricular do CECANE UFG 
2  Nutricionista, Agente do PNAE CECANE UFG 
3 Docente FANUT/UFG; Coordenadora de Pesquisa CECANE UFG 
4 Docente FANUT/UFG; Coordenadora de Gestão CECANE UFG 
5 Docente Suporte Técnico CECANE UFG 
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APÊNDICE I 

 

 

 

 

Área temática: Saúde Coletiva 

 

FORMAÇÃO DE ATORES SOCIAIS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM GOIÁS 

  

Anna Júlia A.Firmino¹;  Adryelli Joicy B.Santos¹; Lorena da S.Ribeiro2; Ana Carolina 

P.Santos2;  Lucilene M.Sousa3; Estelamaris Monego4 

e-mail: lorenadsribeiro@gmail.com 

¹Acadêmica de Nutrição/bolsista; ²Acadêmica de Nutrição/FANUT-UFG; ³Coordenadora 

Gestão CECANE UFG/Docente FANUT/UFG; 4Docente aposentada/UFG 

  

Palavras Chave: Alimentação Escolar; Política Social; Educação Continuada     

 

INTRODUCAO 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem por 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 

educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram suas necessidades 

nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 2009; 2013). Sua execução exige 

competência técnica em conformidade com as atribuições de cada cargo. Para tanto, ações 
que busquem a atualização e a  formação/educação continuada são necessárias para 
qualificar esse processo. 

OBJETIVOS 

 

Sensibilizar e formar atores sociais goianos para a promoção do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e sua execução em conformidade com a legislação vigente. 

Compreender  o papel do Programa na sua totalidade e transversalidade 

 

 

METODOLOGIA 

 

Em quatro cidades polo de Goiás (Goiânia, Jataí, Ceres e Itaberaí), foram incluídos 

municípios circunvizinhos de acordo com critérios pré-estabelecidos pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação: troca de gestão e/ou irregularidades/falhas na execução 

do Programa. Foram ainda incluídos municípios com comunidades quilombolas ou que 
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não haviam sido contemplados em projeto de monitoramento. Deveriam comparecer o 

nutricionista responsável técnico; representante do Conselho de Alimentação Escolar e o 

secretário de educação/representante dos municípios. A proposta foi construída e 

executada entre fevereiro e outubro de 2017, e considerou os caminhos da metodologia 

ativa, incluindo estratégias que buscaram a integração dos participantes como quebra-gelo, 

painel, planejamento, vídeos e trabalho em grupos, complementadas por apresentação em 

multimídia (BERNARDON et all, 2009; MINISTERIO DA EDUCACAO 2015; 2017a: 

2017b). Essa ação integra o plano do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do 

Escolar da Universidade Federal de Goiás (CECANE UFG) e foi financiada pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, com  aprovação no Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Goiás sob parecer no 70168917.7.0000.5083//2017. 

 

RESULTADOS 

 

Participaram do projeto 72 municípios (90% da meta) e dois Institutos Federais (com 

representantes de quatro municípios). Cada formação teve duração de 12 horas/aula, 

abordando o marco legal do Programa, educação alimentar e nutricional, oferta de 

alimentos e cardápios, compra e venda da agricultura familiar, Conselho de Alimentação 

Escolar e prestação de contas. As estratégias participativas permitiram ao grupo fazer uma 

reflexão sobre suas práticas, além de evidenciar as dificuldades para a execução no nível 

local. A avaliação do prato cheio (“cheguei aqui com várias expectativas... e agora volto 

para casa com um prato cheio de…"), trouxe as seguintes categorias: conhecimento 

(sabedoria, aprendizado); inovação e motivação (ideias, renovação; expectativa, desafios);  

planejamento (melhorar as ações) e produtividade (crescimento).  

 

CONCLUSÕES 

 

A formação atendeu às expectativas dos participantes e as metas técnicas da formação: 

atribuições no Programa definidas e compreendidas quanto ao papel da agricultura 

familiar, nutricionista, entidade executora e demais atores sociais da alimentação escolar. 

Além disso,  clareza quanto à utilização do recurso financeiro segundo a Lei e o papel do 

Conselho de Alimentação Escolar nesse processo.  
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APÊNDICE J 
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ANEXO 1 

OFÍCIOS DE NÃO COMPARECIMENTO 
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