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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  

Agentes do PNAE 

Olavo de Oliveira Braga Neto – Período de atuação: abril a junho de 2019 

Vanessa Manfre Garcia de Souza – Período de atuação: julho de 2019 a fevereiro de 2020 

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 considerado uma das políticas públicas que promovem a 

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.  

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, tendo por base a 

perspectiva do direito humano à alimentação adequada.  

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 26, de 17 de junho de 2013 (BRASIL, 

2013), dentre as ações que devem ser realizadas nas escolas, no âmbito do PNAE, estão: 

a oferta de alimentação saudável; a integração do currículo das escolas, tendo por eixo 

temático a alimentação e nutrição; o estímulo aos hábitos alimentares regionais e culturais 

saudáveis; a promoção da utilização de produtos orgânicos e/ou agroecológicos e da 

sociobiodiversidade; a utilização do alimento como ferramenta pedagógica nas atividades 

de educação alimentar e nutricional. 

Assim, a intersetorialidade se apresenta como conceito chave na gestão do 

Programa. Para que não sejam fragmentadas e desarticuladas, as ações do PNAE devem 

ser orientadas por um processo de superação e transformação no “modo de planejar, 

realizar e avaliar ações” (BERNARDI et al., 2010). 

Nos últimos anos, o PNAE passou por uma série de transformações que levaram 

à expansão e à diferenciação no atendimento aos estudantes brasileiros, o que favoreceu 

o fortalecimento do Programa na educação e na promoção de hábitos alimentares 

saudáveis do estudante, de forma articulada ao projeto político pedagógico das escolas.  

Segundo Valente (2002), uma prática de educação alimentar é adequada quando 

contribui para a construção de seres humanos saudáveis, conscientes de seus direitos e 

deveres e de sua responsabilidade para com o meio ambiente e com a qualidade de vida 

de seus descendentes. Ainda segundo o autor, o que garante uma alimentação saudável 

são as escolhas certas de alimentos, que possam garantir uma variedade de nutrientes para 

manutenção da saúde. Para isso, é preciso que, além da família, a escola contribua para 

que as crianças se conscientizem sobre o que é uma alimentação saudável, através da 

orientação e exemplos de condutas alimentares, já que as crianças têm como modelo de 

comportamento alimentar os adultos, principalmente pais e professores. Portanto, a 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) deve ser trabalhada na família e nas escolas.  

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.  

Alguns passos políticos importantes foram dados na direção da implementação da 

EAN na escola. Neste sentido, podemos destacar as metas e iniciativas presente no Plano 

Plurianual 2016-2019 do governo federal, com o compromisso de apoiar, em 100 mil 



escolas de educação básica, ações voltadas para a educação em direitos humanos, 

educação ambiental, educação alimentar e nutricional, promoção da inclusão escolar e da 

cultura, por meio da articulação com sistemas e redes de ensino.  

Um avanço importante para o tema de EAN 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.  

O Livro Didático é uma das fontes de informação científica mais utilizada no 

ambiente escolar, tanto que é tido como um recurso universalmente aceito, pois assume 

a função de materializar todos os saberes para ensinar (MAZZOTTI, 2005). Portanto, 

estudos com intuito de conferir a forma com que os livros abordam o tema torna–se 

necessário já que estes são ferramentas de grande auxílio no processo de 

ensino/aprendizagem. 

O PNLD é uma estratégia de apoio à política educacional implementada pelo 

Estado brasileiro com a perspectiva de suprir uma demanda que adquire caráter 

obrigatório com a Constituição de 1988, art. 208: “O dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de (...) VII – atendimento ao educando no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde” (BRASIL, 1988).  

 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). 

Outra importante ação realizada, em 2017, pela Coordenação Geral do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (CGPAE) e pela Coordenação de Segurança Alimentar 

e Nutricional (COSAN) do PNAE foi a “I Jornada de Educação Alimentar e Nutricional 

nas escolas de educação infantil atendidas pelo PNAE”, com 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, tendo como tema norteador a 

promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade infantil no ambiente 

escolar.  

Em 2018, a CGPAE e a COSAN lançaram a II Jornada de Educação Alimentar e 

Nutricional e entendendo que EAN é uma prática contínua e permanente, foram incluídas 

as unidades escolares do Ensino Fundamental I (séries iniciais – 1º ao 5º ano), ampliando 

o escopo e permitindo que os estudantes que participaram da primeira edição possam 

continuar recebendo atividades educativas de promoção da alimentação adequada e 

saudável.  

Diante disso, o CECANE- UFG por meio do seu Agente PNAE propôs uma nova 

ampliação da Jornada de EAN, realizando a “III Jornada de Educação Alimentar e 

Nutricional”, inserido juntamente com a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (séries 

iniciais – 1º ao 5º ano), o Ensino Fundamental II (séries finais 6º ao 9º ano). 

Dessa forma com a realização da III 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, a meta estabelecida no Plano Plurianual para o 

período de 2016 a 2019 e a importância de ações de EAN voltadas para a educação 

infantil. 

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 das quartas capas dos 

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

Didático (PNLD); 

4.2.2 Apoiar a coordenação da 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  

Foram alcançadas as seguintes metas: 

5.1 Elaboração de documentos:  

a) Nota Conceitual da Jornada de EAN 2019;  

b) Regulamento da Jornada 2019;  

c) Manual da Jornada de EAN 2019;  

d) Ementa dos quatro temas da Jornada de EAN 2019. 

5.2 Coordenar o acompanhamento das atividades realizadas pelos participantes da 

Jornada de EAN 2019 na plataforma corporativa e-fnde. 

5.3 Apoiar a elaboração do livro com os melhores relatos da Jornada de EAN 

2019. Essa atividade está em andamento e será finalizada em janeiro de 2020. 

 

6 RESULTADOS 



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

6.1 Apoio à 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) 

Como as quartas capas dos Livros Didáticos já haviam sido elaboradas para o 

PNLD 2020, a atividade desenvolvida com relação a esse objetivo foi a divulgação das 

capas na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, em setembro de 2019. 

Foram elaborados dois painéis que ficaram expostos no estande do FNDE da 

Bienal do Livro (Anexo 1), com as capas do PNLD 2019 e do PNLD 2020. As atividades 

na Bienal ocorreram de 04 a 08 de setembro de 2019, sendo que além da exposição dos 

painéis, houve a elaboração de um folder sobre o PNAE (Anexo 2), distribuído na Bienal, 

e divulgação de um jogo de tabuleiro sobre alimentação saudável, desenvolvido pelo 

CECANE-UNIFESP. 

Ainda com relação ao PNLD, houve a colaboração na produção do artigo 

publicado na Revista Panamericana de Salúd Pública, em novembro de 2019, intitulado 

Convergência de políticas públicas educacionais na promoção da alimentação adequada 

e saudável (DOI: https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.96). 

 

6.2 Apoio à coordenação da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional com 

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

6.2.1  Jornada de Educação Alimentar e Nutricional – 3ª edição - 2019 

 As atividades desenvolvidas com relação à 3ª edição da Jornada de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN), do ano de 2019, foram: 

a) Elaboração da Nota Conceitual da Jornada de EAN 2019 (Anexo 3); 

b) Elaboração do Regulamento da Jornada 2019 (Anexo 4); 

c) Elaboração das ementas dos temas da Jornada (Anexo 5); 

d) Acompanhamento das atividades realizadas pelos participantes da Jornada na 

plataforma corporativa e-fnde; 

e) Avaliação dos relatos das ações desenvolvidas por cada participante e definição 

dos cinco melhores relatos para cada tema da Jornada; 

f) Apoio à elaboração do livro com os melhores relatos da Jornada de EAN 2019, 

no que diz respeito à revisão dos textos dos relatos que compõem o livro, definição 

das fotos e elaboração do texto de apresentação da equipe da Jornada (Anexo 6). 

O livro está em fase final de diagramação e o Anexo 7 apresenta a capa do livro; 



g) Elaboração e envio dos certificados aos participantes que concluíram a Jornada de 

EAN. 

O número de escolas inscritas na Jornada de 2019 foi de 788 escolas e o número 

de escolas que concluíram a Jornada, ou seja, que participaram das quatro etapas foi de 

413. 

Estão previstos dois Encontros Técnicos de Nutricionistas do PNAE para 2020, 

em que os participantes da Jornada que tiveram seus relatos selecionados para compor o 

livro serão convidados a participar para receber a premiação. 

 

6.2.2 Jornada de Educação Alimentar e Nutricional – 4ª edição - 2020 

As atividades desenvolvidas com relação à 4ª edição da Jornada de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN), realizadas em dezembro de 2019, foram: 

a) Definição dos temas da Jornada de EAN 2020:  

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 

b) Elaboração da Nota Conceitual da Jornada de EAN 2020 (Anexo 8); 

c) Elaboração do Regulamento da Jornada 2020 (Anexo 9). 

 

As atividades desenvolvidas em janeiro e fevereiro de 2020, foram: 

a) Acompanhamento da construção da Jornada no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, onde os participantes farão a inscrição, terão acesso ao conteúdo 

e irão inserir os registros das atividades desenvolvidas ao longo da Jornada; 

b) Elaboração do material de apoio para inscrição na Jornada – Informações 

importantes e Perguntas frequentes – disponibilizados no site do FNDE; 

c) Divulgação do lançamento da Jornada de EAN 2020, que ocorreu em 10 de 

fevereiro de 2020, incluindo a elaboração do InformaNutri e envio do mesmo aos 

nutricionistas do PNAE (Anexo 10); 

d) Acompanhamento das inscrições, que podem ser realizadas até 27 de março de 

2020 e esclarecimento de dúvidas relacionadas à inscrição. Esta atividade está em 

andamento. 

 



6.3 Realização da interlocução entre o Centro Colaborador de 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. 

 

6.4 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  

Foram realizadas as seguintes atividades: 

a) Participação na oficina para Consulta Pública da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) para a Restrição da Gordura Trans Industrial 

nos Alimentos, realizada pela Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) 

e Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) 

b) Participação no Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional, em Goiânia/GO, de 10 a 13 de setembro de 2019 

c) Participação nos Encontros Técnicos de Nutricionistas do PNAE das regiões 

Nordeste (08 a 10 de outubro) e Norte (04 a 06 de novembro), como 

palestrante e na condução de uma oficina sobre a alimentação escolar na 

Educação Infantil (Anexo 11) 

d) Visita Técnica para avaliar a execução do PNAE em 2 municípios da Bahia, 

Teofilândia e Barrocas, de 10 a 11 de outubro (Anexo 12) 

e) Participação em Missão internacional, como atividade do Acordo de 

Cooperação Técnica entre o governo brasileiro e o Suriname, para apoiar a 

implantação de um Programa de Alimentação Escolar no país. Foi realizada 

uma visita à capital, Paramaribo, de 21 a 25 de outubro, em que foram 

realizadas visitas à quatro escolas que integrarão o Projeto Piloto, visitas a dois 

agricultores e suas plantações, e um treinamento para elaboração de uma 

proposta de um cardápio para as quatro escolas do Projeto Piloto (Anexo 13) 

f) Participação no Seminário de dez anos do CECANE UFG, em 03 de dezembro 

de 2019, na UFG, onde foram apresentadas, à equipe do CECANE e demais 

participantes, as atividades desenvolvidas relacionadas ao presente produto 

(Anexo 14) 



 

6.5 Apoio técnico à Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional na 

elaboração de documentos técnicos (pareceres, relatórios, informações entre 

outros), conforme demanda 

 Foram elaborados os seguintes documentos técnicos: 

a) Pareceres elaborados a partir da análise de documentos encaminhados por 

nutricionistas, referentes a monitoramentos sobre a execução do PNAE, 

denúncias, demanda de Órgãos de Controle. 

b) Posicionamento técnico sobre Projetos de Lei relacionados ao PNAE. 

c) Relatório sobre a visita técnica realizada nos dois municípios da Bahia, 

Teofilândia e Barrocas, em outubro de 2019. 

d) Participação na elaboração das seguintes Notas Técnicas do PNAE, publicadas no 

site do FNDE: 

-  Nota Técnica nº 09/2019 - Recomendações para o planejamento de cardápios das 

creches atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

- Nota Técnica nº 8/2019 - Alimentação Vegetariana no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE. 

 

7 CONCLUSÃO 

Os resultados alcançados, descritos no presente relatório, cumprem com o previsto 

no Plano de Trabalho de 2019, uma vez que permitiu apoiar o FNDE por meio do Produto 

- Apoio Técnico ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no âmbito do 

PNAE. 

As atividades referentes à 4ª edição da Jornada de EAN - 2020, relatadas no item 

6.2.2, terão continuidade com o advento do recurso financeiro para cumprimento das 

pactuantes previstas no Plano de Trabalho de 2020 do CECANE UFG. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 – Painéis com as quartas capas dos livros didáticos, referentes ao PNLD 2019 e 

PNLD 2020, expostos na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, em setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 – Folder sobre o PNAE distribuído na Bienal do Livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



Anexo 3 – Nota Conceitual da Jornada de EAN 2019 

 

NOTA CONCEITUAL 

 

JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 3ª 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 – 3ª edição será de março a 

dezembro de 2019. 

 

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: Merendeira como agente transformadora da alimentação escolar; 

 Tema 2: Sustentabilidade na Alimentação Escolar; 

 Tema 3: Imagem corporal e bullying; 

 Tema 4: Atividade física e alimentação escolar promovendo a saúde. 

 

VIII – Cronograma 

O quadro a seguir apresenta o cronograma de desenvolvimento da 

Jornada de EAN. 

 

ETAPAS DATAS PROVÁVEIS 

Lançamento da Jornada 22/03/19 

Inscrição na Jornada 22/03 a 05/05/19 

Validação das inscrições 22/03 a 05/05/19 

Adesão das escolas e início das atividades da Jornada 06/05/19 

Desenvolvimento da 

Jornada 

Tema 1: Merendeira como agente 

transformadora da alimentação 

escolar  

06/05 a 03/06/19 

Tema 2: Sustentabilidade na 

Alimentação Escolar  
04/06 a 08/07/19 

Tema 3: Imagem corporal e 

bullying  
01/08 a 02/09/19 

Tema 4: Atividade física e 

alimentação escolar promovendo 

a saúde  

03/09 a 07/10/19 

Envio do vídeo (opcional) 03/09 a 07/10/19 



Finalização da Jornada 

Liberação da última peça do Selo 

de participação da Jornada de 

EAN 

21/10/19 

Divulgação da lista preliminar 

das escolas que finalizaram a 

Jornada 

11/11/19 

Divulgação da lista final das 

escolas que finalizaram a Jornada 
09/12/19 

Envio de certificados  A partir de 06/01/20 

 

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 2020. 

 



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 3ª edição (2019). 

 

 2017 2018 2019 

Etapa de ensino contemplada 
Creche e Pré-

escola 

Creche, Pré-

Escola e Ensino 

Fundamental I 

Creche, Pré-Escola 

e Ensino 

Fundamental I e II 

Teto de inscrições 

(capacidade da equipe 

técnica em acompanhar) 

500 1000 1000 

Meta de inscrições 250 500 900 

Número total de inscrições 467 870  

Meta de inscritos 

concluintes da Jornada 
125 400 400 

Número de participantes que 

concluíram a Jornada 
174 441  

 

 

  



Anexo 4 - Regulamento da Jornada 2019 

 

REGULAMENTO 

JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 3ª 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) – 3ª 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. 

 

                                                           
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. 



2.2 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. 

 

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 março a dezembro de 2019. 

 

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 22/03/2019 a 05/05/2019, 

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: Merendeira como agente transformadora da alimentação escolar   

(b) Tema 2: Sustentabilidade na Alimentação Escolar 

(c) Tema 3: Imagem corporal e bullying 

(d) Tema 4: Movimento + Comida de Verdade = Saúde   

 

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 30 (trinta) 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” ou “.DOC”. Junto do relato da ação, o PARTICIPANTE deverá incluir 

pelo menos uma foto referente a atividade realizada. O relato da ação deverá ter 

aproximadamente 3.000 caracteres (sem espaço), o que corresponde a aproximadamente 

1 página. 

 

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. 

 

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  comunicaçã

o, bem 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. 

 

V - DO CRONOGRAMA DA JORNADA  

ETAPAS DATAS PROVÁVEIS 

Lançamento da Jornada 22/03/2019 

Inscrição da Jornada 22/03 a 05/05/19 

Validação das inscrições 22/03 a 05/05/19 

Adesão das escolas e início da Jornada 06/05/19 

Desenvolvimento da 

Jornada 

Tema 1: Merendeira como agente 

transformadora da alimentação 

escolar   

06/05 a 03/06/19 

Tema 2: Sustentabilidade na 

Alimentação Escolar  
04/06 a 08/07/19 

Tema 3: Imagem corporal e 

bullying  
01/08 a 02/09/19 

Tema 4: Movimento + Comida de 

Verdade = Saúde   
03/09 a 07/10/19 

Envio do vídeo (opcional) 03/09 a 07/10/19 

Finalização da Jornada 

Liberação da última peça do Selo 

de participação da Jornada de 

EAN 

21/10/19 

Divulgação da lista preliminar 

das escolas que finalizaram a 

Jornada 

11/11/19 



Divulgação da lista final das 

escolas que finalizaram a Jornada 
09/12/19 

Envio de certificados (menção 

honrosa) para nutricionistas, 

coordenadores e diretores 

A partir de 06/01/20 

 

 

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 pelos membros da Equipe Organizadora e/ou pela 

Comissão Julgadora da Jornada 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 

                                                           
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 



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 (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 escolar, 

coordenador da Jornada e para a escola; 

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

digital, no ano de 2020. 

 



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 

Julgadora composta por dois técnicos da Coordenação Geral do PNAE/FNDE e pela 

Coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

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

 

7.5 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. 

 

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

 

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

por dinheiro. 

 

7.8 O prêmio é pessoal e intransferível, não cabendo à substituição por qualquer outra 

pessoa.  

 

7.9 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. 

 

 

Carlos Alberto Decotelli 

Presidente do FNDE 

  



Anexo 5 - Ementas dos temas da Jornada 2019 

 

Ementa Tema 1 

 

Merendeira como agente transformadora da 

alimentação escolar 

 

A alimentação escolar destaca-se por ser um tema de 

discussões diversas e que pode gerar uma série de olhares 

e enfoques dependendo do prisma sob a qual ela é colocada. E o nosso primeiro tema da 

III Jornada de EAN fala de um dos atores mais importantes para alimentação escolar que 

é a merendeira. 

A escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações educativas e o PNAE 

é uma excelente alternativa para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, não apenas 

por fornecer uma parcela dos nutrientes que os alunos necessitam diariamente, mas 

também pela possibilidade de se constituir em espaço educativo, ao estimular a integração 

de temas relativos à nutrição ao currículo escolar. 

A nomenclatura merendeira se refere historicamente aos manipuladores de alimentos que 

atuam na área de produção da alimentação escolar e onde podem exercer um papel 

contundente em relação à sensibilização das crianças para a aceitação de uma alimentação 

saudável.  

No processo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, destacamos o trabalho destes 

profissionais envolvidos diretamente no preparo e distribuição da alimentação escolar. 

No entanto, o papel que desempenham na educação não se limita à preparação de 

alimentos e a higienização de áreas físicas. Elas têm sensibilidade para outras questões, 

outras dimensões da vida e possuem um conhecimento de ordem prática.  

Essas profissionais, juntamente com o nutricionista, têm, sob sua responsabilidade, a 

tarefa de compreender todo o processo de produção da refeição e a relevância que o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar tem no dia a dia dos estudantes em todo 

Brasil. São esses profissionais que dão vida a leis e regras para transformá-las em 

refeições e as merendeiras, especificamente, são responsáveis por dar sabor, aroma, e 

textura para os alimentos, contando com o desafio de muitas vezes enfrentar um público 

bastante exigente: crianças e adolescentes. 

Contar com profissionais tão dedicados e competentes nos dá a tranquilidade de saber que 

temos alunos bem alimentados e consequentemente mais saudáveis, o que influencia 

diretamente no processo de aprendizagem. Portanto, a boa alimentação é fator 

determinante na formação dos estudantes. É através da participação na comunidade 

escolar que podemos promover a transformação social e vislumbrar um futuro melhor 

para nossos alunos. 

E o primeiro tema da Jornada III faz esse convite para que os nossos participantes possam 

identificar em cada uma das escolas esse papel tão importante desempenhado pelas 

 



merendeiras na alimentação escolar e que muitas vezes não é reconhecido. Elas precisam 

ser capacitadas e valorizadas afinal, o funcionamento da escola está associado 

diretamente ao fornecimento da alimentação. 

E pensando nisso, vocês sabiam que o Ministério da Educação e Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação criaram o Concurso Melhores Receitas da Alimentação 

Escolar? Nós já realizamos dois concursos com a publicação de dois livros que 

oportunizaram o público conhecer histórias de mulheres guerreiras e do potencial 

educador em nutrição que elas compartilham.  

Em nossa plataforma E-FNDE, está disponível materiais didáticos de apoio que serão 

facilitadores para a execução deste tema em suas escolas.  

Conheçam, valorizem e homenageiem as suas merendeiras, afinal por trás de uma comida 

bem-feita há sempre corações felizes e mãos habilidosas, que permitem momentos 

inesquecíveis de convivência social e aprendizado, onde o tempero principal é o amor. 

 

Ementa Tema 2 

 

Sustentabilidade na Alimentação Escolar 

 

O Segundo tema da Jornada de EAN, convida toda 

comunidade escolar a buscar alternativas e ações 

sustentáveis ao meio ambiente para a promoção da 

alimentação escolar saudável e de qualidade. Para tanto, precisamos entender primeiro o 

que é sustentabilidade.  

De acordo com a Wolr Wildlif Fund (WWF), organização não-governamental, o 

Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 

geração atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. 

Sustentabilidade é um tema tão importante que deve ser ensinado em todos os 

lugares e o mais cedo possível. Nada melhor para os nossos estudantes do que terem em 

casa exemplos práticos de sustentabilidade. Porém, a escola também pode adotar 

iniciativas sustentáveis e ensiná-los que precisamos urgentemente cuidar do nosso planeta 

e da nossa sobrevivência por aqui. 

 A alimentação escolar é considerada uma ferramenta estratégica para a promoção 

da saúde e o desenvolvimento sustentável, pois integra acesso a alimentos de qualidade, 

educação alimentar, participação social e estímulo à economia local, quando usa produtos 

da agricultura familiar da região (GCNF et WFP, 2014).  

No Brasil, as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) estão em consonância com os princípios da promoção da saúde. Nosso programa 

chama atenção pelo seu caráter intersetorial, articulando diferentes setores da gestão 

 



pública, bem como trabalhando com organizações não governamentais como associações 

de agricultores e dialogando também com a sociedade civil, que faz o controle social. É 

possível, então, pensar em ações para a alimentação escolar ancorada na agricultura 

familiar, na ideia de sustentabilidade e na educação para o consumo. 

Além de conhecimentos teóricos nesta área, a escola pode trabalhar também com 

ações sustentáveis práticas, que criem hábitos e responsabilidades nos alunos para ações 

atuais e futuras. Vale ressaltar também, que a escola pode trabalhar para que a consciência 

sustentável formada nos alunos possa chegar até as famílias e outros grupos sociais e 

ambientes frequentados por estes estudantes. 

  

Não podemos deixar de destacar a ação educadora dos professores neste processo. 

É de fundamental importância que os educadores não atuem como meros transmissores 

de conteúdos sobre a sustentabilidade. Devem acreditar e praticar, motivar e se envolver 

nos projetos e ações para que os bons resultados sejam colhidos. 

Então, não existe maneira melhor da escola ensinar sobre desenvolvimento 

sustentável do que o praticando. Essa prática não se limita a um trabalho escolar de uma 

determinada matéria, ela é algo bem mais profundo. Implica na construção de um 

ambiente aonde o aluno possa “vivenciar” o que aprendeu sobre desenvolvimento 

sustentável. Em algo no qual ele possa se espelhar. 

Existem inúmeros exemplos de ações sustentáveis nas escolas como: criação de 

sistemas de reciclagem do lixo; criação, no espaço escolar, de uma horta orgânica, 

mantida pelos próprios alunos;  desenvolvimento de programas voltados para o plantio 

de árvores nas escolas ou na comunidade; compostagem; estimular o sistema de self-

service, gerando menos desperdício; ações de conscientização sobre desenvolvimento 

sustentável e educação alimentar e nutricional para todos os atores envolvidos na 

alimentação escolar; técnicas adequadas para o aproveitamento do alimento de forma 

integral; melhor aproveitamento dos recursos naturais: água, energia elétrica, gás, dentre 

outras ações. 

Em nossa plataforma E-FNDE, estão disponíveis materiais didáticos de apoio que 

serão facilitadores para a execução deste tema em suas escolas.  

O mundo do amanhã depende das ações que tomamos hoje. A educação para um 

novo olhar passa pela escola, e ensinar não basta, é preciso dar o exemplo. Portanto, a 

sustentabilidade nas escolas é uma atitude que se faz urgente. 

  Mobilize toda sua escola. Afinal, atitudes constantes de sustentabilidade se tornam 

degraus para um amanhã com menos escassez de recursos, menos desmatamento e menos 

desperdício. Deixar o mundo melhor do que encontramos é uma responsabilidade de 

todos, e é muito importante que a escola contribua para o despertar dessa consciência em 

nossos estudantes. 

https://www.clipescola.com/economia-e-sustentabilidade-uso-racional-do-material-de-expediente/


Ementa Tema 3 

 

Imagem Corporal e Bullying 

 

O tema 3 da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) – Imagem Corporal e Bullying – traz à tona 

questões cada vez mais presentes e que necessitam ser discutidas e trabalhadas nas 

escolas. Trata-se de dois assuntos que se relacionam, uma vez que o bullying muitas vezes 

está focado na aparência física.  

Primeiramente, vamos entender melhor o conceito destes termos. De acordo com o Grupo 

Especializado em Nutrição, Transtornos Alimentares e Obesidade (GENTA), imagem 

corporal é uma combinação entre a forma como vemos, pensamos e sentimos o nosso 

corpo e também como acreditamos que os outros nos veem. Há pessoas que desenvolvem 

uma distorção da imagem corporal – em que a percepção do corpo é diferente de como 

ele realmente é, por exemplo, quando o indivíduo se enxerga com um peso muito maior 

do que vê na balança ou quando se enxerga muito menor ou mais fraco do que realmente 

é. Além disso, há indivíduos que apresentam atitudes negativas em relação à imagem 

corporal, como depreciar ou evitar o próprio corpo ou evitar situações em que tem que 

expô-lo, se preocupar extremamente a ponto de não deixar de se exercitar mesmo quando 

se está doente, ter muito medo de engordar, checar repetidamente o corpo ou investir 

muito em modificá-lo.  

Um dos maiores problemas é o grau de insatisfação em relação à imagem (seja ela 

distorcida ou não), que pode gerar baixa autoestima, diminuição do autocuidado, 

desenvolvimento de transtornos alimentares, ganho de peso, exclusão social, depressão e 

aumento do risco de suicídio. 

Os padrões de beleza apresentados atualmente podem colaborar com o desenvolvimento 

de insatisfação em relação à imagem corporal, quando não se consegue seguir o “padrão”. 

Assim, indivíduos considerados fora do “padrão” podem sofrer bullying por conta disso. 

O termo bullying se refere a atos de intimidação e violência física ou psicológica, 

geralmente em ambiente escolar, o que inclui ataques físicos, insultos, ameaças, 

comentários e apelidos pejorativos, entre outros (Lei nº 13.185, 2016). É diferente das 

 



brigas comuns, pois se torna algo rotineiro, em que um jovem ou grupo começa a 

perseguir um ou mais colegas.  

No Brasil, um em cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying, de acordo com o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2015. A Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015, realizada com estudantes de Ensino Fundamental (6º 

ao 9º ano) e Ensino Médio, mostrou que 7,4% dos estudantes brasileiros informaram que 

já se sentiram ofendidos ou humilhados e 19,8% declararam que já praticaram alguma 

situação de intimidação, deboche ou ofensa contra algum de seus colegas. É necessário 

que a família e a escola estejam atentas ao comportamento dos jovens e mantenham o 

diálogo como forma de combater esse tipo de violência. 

Portanto, esse tema deve ser trabalhado no contexto escolar buscando medidas de 

prevenção e estratégias de intervenção. Com relação à imagem corporal recomenda-se 

trabalhar o questionamento dos padrões de beleza que são apresentados na mídia, 

mostrando como eles são, muitas vezes, manipulados. É necessário discutir sobre a 

diversidade dos corpos. No caso do bullying, é preciso conscientizar a família, os 

estudantes e toda a comunidade escolar ajudando-os a desenvolver um perfil 

socioemocional para que  respeitem as diferenças, incluindo as diferenças com a 

aparência.  

Outra ação importante é capacitar os professores e todos os envolvidos com a saúde 

escolar para um discurso e atitudes mais positivas com relação à alimentação e à imagem 

corporal.  

A comunidade escolar tem um papel fundamental na promoção da relação saudável com 

o corpo, com a imagem corporal, com a alimentação e a prevenção do bullying. 

 

Ementa Tema 4 

 

Movimento + Comida de Verdade = Saúde 

O último tema da Jornada de Educação Alimentar 

e Nutricional (EAN) aborda dois aspectos fundamentais 

para a promoção da saúde: atividade física e alimentação 

saudável. 

 



Diante da atual epidemia de obesidade, reconhecida como um problema de saúde 

pública, a escola se destaca como um espaço propício para as intervenções necessárias ao 

enfrentamento da obesidade, onde podem ser desenvolvidas ações que promovam a 

prática de atividade física e hábitos alimentares saudáveis. 

A prática regular de atividade física desde a infância e adolescência está associada 

a benefícios físicos e psicológicos a curto e longo prazo. Além disso, incentiva a adoção 

de outros hábitos de vida saudáveis. Na escola, a Educação Física deve subsidiar e 

encorajar os estudantes a adotarem estilos de vida ativa, como estratégia de combate ao 

sedentarismo, o qual pode levar à obesidade. 

De acordo com Decreto n° 7.984/2013, a prática de esporte em estabelecimento 

escolar deve privilegiar princípios socioeducativos como inclusão, participação, 

cooperação, promoção à saúde, coeducação e responsabilidade.  

Além da prática de atividade física, é necessário cuidar da alimentação, comer 

comida de verdade, que é aquela que preparamos na escola, em casa, com alimentos que 

vêm da natureza, de plantas ou de animais, sem aditivos químicos. E, além disso, evitar 

os produtos alimentícios industrializados que substituem inteiramente o processo de 

cozinhar e os alimentos naturais. 

Nesse sentido, a alimentação adequada e saudável pode ser promovida na escola 

por meio das preparações que compõem o cardápio planejado por nutricionistas e por 

meio das ações de Educação Alimentar e Nutricional. 

As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e 

adultos da educação pública se unem para promover saúde e educação integral. Um 

exemplo disso é o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007, cuja base é a 

articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde. O PSE tem papel fundamental no 

fortalecimento de ações que vinculem saúde à educação e a outras redes de serviços 

sociais ao enfrentamento de vulnerabilidades – como a obesidade – que comprometem a 

saúde de crianças e adolescentes em idade escolar. 

  



Anexo 6 – Texto de apresentação do livro da Jornada de EAN, elaborado pela equipe  

 

 

  



Anexo 7 – Capa do livro da Jornada de EAN 2019 

 

 

  



Anexo 8 - 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 

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 

 

 

IX – Premiação 

Os Participantes que completarem a Jornada no prazo estipulado neste 

Regulamento receberão as seguintes premiações: 

d) Selo da Jornada de EAN; 

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

coordenador da Jornada; 

f) 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 9 - Regulamento da Jornada 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 coordenador3 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 

                                                           
3 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. 



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

documentada. 

 

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:  

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

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

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

(h) 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, bem 

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 

x) A atividade executada está vinculada ao tema proposto do 

mês? 

2 pontos 

xi) A atividade terá continuidade? A escola continuará executando 

ações de EAN? 

1 ponto 

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

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

agricultor familiar, etc  

1 ponto  

xiii) A atividade está relacionada com segurança alimentar e 

nutricional? 

1 ponto 



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

xv) A atividade contou com a participação / envolvimento do 

nutricionista da alimentação escolar? 

1 ponto 

xvi)  A atividade foi baseada em metodologias participativas4? 1 ponto 

xvii)  A atividade realizada tem possibilidade de replicação pela própria 

escola ou por outra? 

1 ponto 

xviii) 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 

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

se configura em um quebra-cabeça. 

 

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

receberão as seguintes premiações:  

                                                           
4 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 



(d) Selo da Jornada de EAN; 

(e) 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; 

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

ano de 2021. 

 

7.11 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. 

 

7.12 Os relatos selecionados passarão por revisão ortográfica e pedagógica. 

 

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

 

7.14 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. 

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

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

por dinheiro. 

 
7.17 O prêmio é pessoal e intransferível, não cabendo à substituição por qualquer outra 

pessoa.  

 
7.18 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 10 - InformaNutri sobre a Jornada de EAN 2020 

 

 

  



Anexo 11 - Encontros Técnicos de Nutricionistas do PNAE 

 

 

 

  



Anexo 12 - Visita Técnica para avaliar a execução do PNAE em Teofilândia e Barrocas, 

Bahia 

 



Anexo 13 – Missão internacional como atividade do Acordo de Cooperação Técnica entre 

o FNDE e o Suriname para implantação de um Programa de Alimentação Escolar 

 

 

 

 



 

 

 

  



Anexo 14 - Participação no Seminário de dez anos do CECANE UFG 

 

 

 

 


