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RESUMO 

 

Tendo em vista a importância da alimentação para a criança, em relação a sua função biológica e 
social de formação de hábitos alimentares, faz-se necessário ações de apoio a uma alimentação 
saudável. Assim, por meio de análise quali-quantitativa dos cardápios originais ofertados pelo 
município, objetivou-se avaliar a alimentação escolar, estabelecendo uma relação entre o mesmo e 
as exigências do PNAE. Foi possível por meio deste trabalho, observar adequação parcial de 
proteína, kcal e sódio dos cardápios ofertados frente o disposto em resolução específica, oscilando 
durante a semana dependendo da preparação ofertada, quando na soma das médias semanais 
obteve-se uma média de 303,3 kcal, 10,3 g de proteínas e 301,3 mg de sódio por refeição, frisando 
que oscilações diárias para mais ou para menos interferem nas médias finais de macro e 
micronutrientes. Em síntese, a importância da oferta de uma alimentação deriva-se de seu papel no 
desenvolvimento linear adequado da criança, além do propósito de garantir segurança alimentar e 
nutricional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista o processo de transição nutricional ocorrido no país, onde foi 

reduzido a morbidade e a mortalidade por doenças relacionadas com baixo peso e 

desnutrição e aumentaram aquelas relacionadas com excesso de peso. Merece 

destaque também, carências de micronutrientes específicos, essenciais à criança, 

desencadeando uma preocupação com a alimentação e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis (TADDEI e cols.; 2011). 
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      A tendência dessa transição nutricional na população jovem é de aumentar o 

excesso de peso entre crianças e adolescentes, onde observa-se um padrão 

alimentar com quantidade elevada de açucares e gorduras em detrimento da 

ingestão de frutas e verduras, necessitando com base nesse panorama atual, 

atentar-se a oferta de alimentação adequada já com intuito de adesão á hábitos 

alimentares saudáveis (TADDEI e cols, 2011).   

Para Vitolo (2008), a construção do conhecimento a respeito de uma 

alimentação saudável inicia-se com a bagagem genética que interferem nas 

preferências alimentares  e que sofre a influência do meio ambiente. Assim, pode-se 

afirmar que o comportamento alimentar de crianças entre 1 a 6 anos (pré escolar) é 

influenciado primeiramente pela família, onde segundo Yokota (2010) a criança 

inserida no contexto familiar inicia a construção e internacionalização de conceitos 

alimentares. E posteriormente devido as mudanças no estilo de vida, as crianças 

acabam permanecendo grande parte do dia nas escolas, adquirindo experiências 

alimentares e recebendo por meio de lanche ou refeições  grande parte dos 

nutrientes por meio dos alimentos (GARCIA; MANCUSO, 2011). 

Hábitos ou comportamentos alimentares se definem como alimentação 

consumida rotineiramente pelo indivíduo, porém para sua apropriação pela criança 

em especial, faz-se necessário a contribuição de fatores externos ao organismo, não 

meramente a repetição do consumo de determinados alimentos, mas sim, o contato 

com o alimento é um fator relevante para determinação de consumo, bem como, a 

observação dos pais e da escola pela criança ( BIZZO; LEDER, 2005). 

O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) foi implantado em 1955 

com o intuito de oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e 

nutricional, prevê atender alunos que frequentam a educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio, conforme o art. 21 da lei nº 9394 de 20 de dezembro 

de 1996, incluindo as modalidades de ensino para jovens, adultos, indígenas e 

remanescentes de quilombolas. Dentro do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar objetiva-se atender as necessidades nutricionais dos alunos no período em 

que encontra-se na escola, com intuito de contribuir, para o crescimento, 

desenvolvimento e rendimento escolar, bem como efetivar o que se preconiza na 

segurança alimentar e nutricional, além de proporcionar formação de práticas 

alimentares saudáveis (Resolução CD/FNDE nº38). 
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Cabe ao profissional nutricionista, responsável por sua elaboração, conforme 

descrito no art.15 da Resolução CF/FNDE nº38, desenvolvendo uma  refeição que 

atenda no mínimo 20% das necessidades nutricionais diárias dos alunos de 

educação básica quando estes frequentam a escola em período parcial, 30% das 

necessidades de alunos indígenas ou quilombolas e para alunos de período parcial 

quando são ofertadas 2 refeições, além de que para crianças matriculadas em 

período integral  deve ser oferecido 70% das necessidades nutricionais diárias (RDC 

nº38/2009). 

Quanto a composição do cardápio oferecido através do PNAE, este deve 

conter pelo menos 3 porções de frutas e hortaliças por semana e não ultrapassar 

10% de energia total proveniente de açúcares adicionados; 15% a 30% de energia 

total provenientes de gorduras totais; 10% de energia total proveniente de gordura 

saturada; 1% de energia total vinda de gorduras trans e 1g de sal, proporcional a 

cobertura de 20% das necessidades nutricionais na oferta de 1 refeição. 

Evidenciando-se a importância da alimentação adequada, várias estratégias 

são desenvolvidas no ambiente escolar, destacando-se a regulação das cantinas, o 

desenvolvimento de programas de formação de hábitos alimentares, o trabalho com 

conteúdos relacionados a educação nutricional e a merenda escolar oferecida pelo 

PNAE (GARCIA; MANCUSO, 2011). 

Nesse contexto da contribuição da alimentação e a segurança nutricional e 

desenvolvimento adequado das crianças nesta fase, objetiva-se com esse trabalho 

analisar a qualidade nutricional da merenda escolar no ensino fundamental, frente 

aos objetivos propostos pelo PNAE. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foi realizada uma avaliação do tipo quali-quantitativa da merenda escolar em 

uma escola municipal da cidade de Cascavel no Paraná, com população de 

condição socioeconômica baixa. Com relação à estrutura física o local possui 

condição adequada, também no que refere-se à utensílios. Para efetuação dos 

cardápios propostos, a escola conta com 4 funcionárias habilitadas por treinamentos 

ofertados pela Prefeitura Municipal e pelas responsáveis técnicas pela alimentação 
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escolar. Foi elaborado uma carta de autorização para a realização da pesquisa 

nesta escola, onde a diretora autorizou e assinou a mesma, ciente de todas as 

informações coletadas na escola. O projeto de pesquisa foi avaliado pelo Comitê de 

Ética em seres humanos da Faculdade Assis Gurgacz - FAG. 

Inicialmente foram coletados dados referente a composição do cardápio 

oferecido na escola municipal, para alunos de diferentes faixas etárias, abrangendo 

discentes desde a pré escola ao 5º ano do ensino fundamental, com idades variando 

de 5 a 12 anos, atendidos pela alimentação escolar oferecida pelo município e 

direcionada pelo PNAE. Estas informações foram obtidas no período de março a 

abril de 2014. 

Posterior a coleta de dados, de posse dos constituintes do cardápio, foi 

realizada uma observação diária, no período matutino, durante 5 semanas na 

escola, objetivando-se detectar a efetividade do cardápio ou se ocorrem alterações 

na proposta desenvolvida pela equipe da merenda escolar no decorrer do 

desenvolvimento do mesmo.  

Os dados coletados relacionados aos componentes do cardápio, bem como 

alterações no mesmo em função de necessidades particulares da instituição escolar 

ou do órgão que disponibiliza os produtos para a merenda escolar, foram calculados 

de acordo com a composição química de cada um, avaliando-se calorias, 

carboidratos, lipídeos, proteínas e sódio contidos na alimentação servida.  

Para o cálculo do cardápio executado pela escola municipal foi utilizado per 

capta com base nas medidas caseiras e auxílio da Tabela de Composição Química 

dos Alimentos de Taco (2006), Guilherme Franco (2007) e Pinheiro (2002). Na 

realização em quantidades de nutrientes oferecidos nos alimentos, foram utilizados 

quando na oferta de produtos prontos, suas informações nutricionais da rotulagem. 

Já para as preparações, foi necessário cálculo estimado de per capta segundo 

quantidade total preparada e número de alunos no período estimado.   

Para a análise da adequação da merenda escolar, já de posse dos dados 

gerais da composição química do cardápio, os mesmos foram confrontados com as 

recomendações direcionadas pelo PNAE a alimentação escolar aos alunos da 

educação básica. 

A possível adequação ou não ao exigido na Resolução CD/FNDE nº38 

indicará a qualidade do que é servido na alimentação escolar frente as necessidades 
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nutricionais das crianças e a importância da segurança alimentar para essa faixa 

etária. 

Os dados foram tabulados e analisados através do auxílio da Planilha Excell, 

onde foram obtidos resultados com relação à calorias, proteína e sódio oferecidos na 

alimentação neste ambiente escolar, com base em exigências contidas em 

legislação específica.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Foi analisado o cardápio de uma Escola Municipal da cidade de Cascavel que 

realiza 317 refeições no turno matutino, onde as crianças matriculadas recebem a 

merenda escolar diariamente de segunda a sexta com o objetivo de contribuir com o 

estado nutricional das mesmas. 

Tomando-se os dados coletados e posteriormente aos cálculos efetivados 

com relação a quantidades calóricas e proteicas na alimentação escolar obtêm-se 

resultados aquém para grama de proteínas dos exigidos por lei, e mais 

especificadamente pela resolução do FNDE número 38/2009 e 26/2013 que define 

valores do consumo dos escolares, e pode ser verificado na tabela 1.  

 
TABELA 1: Média semanal da composição nutricional do cardápio oferecido 

pela alimentação escolar em uma escola municipal da cidade de Cascavel 
em período de permanência parcial: 

               

SEMANAS  
CALORIAS  

(kcal) 
 

PROTEÍNA  
(g) 

 

SÓDIO  
(mg) 

   

     1º semana 
256,2 10,1 319,5   

2º semana 
334,1 13,5 374 

 3º semana 
342,3 11,4 276,2   

4º semana 
345,8 9 278,9 

 5º semana* 
238,5 7,9 258,3   

          

Nota:*4 dias avaliados 
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 Como pode ser observado através da tabela acima, na avaliação das médias 

semanais, com relação a proteína, estas apresentam-se em torno das 9g definidas 

pela resolução 38 que dispõe sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a 

média calórica apresenta-se adequada, sendo de 270 a 300 kcal a recomendação 

média, da mesma forma a quantidade de sódio, que deve ser inferior a 400 mg ou 

seja, 1g de sal na refeição ou lanche oferecido (Resolução n°38 de 2009 e 

Resolução n° 26 de 2013).  

         Porém se analisarmos durante o mesmo período de tempo a alimentação 

oferecida aos escolares, mas de modo diferente da primeira análise, feita a partir de 

uma média semanal, os resultados tanto para quantidades calóricas como em 

gramas de proteína estavam alterados para mais ou menos, de acordo com as 

porções oferecidas para as crianças, segundo análise por refeições. 

Observando-se os critérios definidos pelos FNDE em resoluções específicas, 

dispondo sobre a alimentação escolar a alunos da educação básica no PNAE, é 

proposta a elaboração de cardápios com função de suprir as necessidades 

nutricionais das crianças segundo faixa etária, permanência na escola, número de 

refeições oferecidas e população atendida, oferecendo as quantidades calóricas e 

proteicas adequadas. 

A análise dos cardápios oferecidos na alimentação escolar, avaliados 

seguindo critério por refeição, deriva-se do designado na Resolução n° 26 de 2013, 

a qual expressa cálculo de calorias, macronutrientes e micronutrientes por cardápio 

planejado, ou ainda como a mesma referência define, quantidades de componentes 

e nutrientes por preparações diárias.  

Dessa forma, os resultados encontrados durante o período de análise da 

alimentação escolar nesta escola do município, sendo a mesma fruto de um 

cardápio original, distribuído as escolas municipais, demonstrou oscilação das 

quantidades calóricas e em gramas de proteínas por criança atendida. Porém, no 

município de um modo geral, a dificuldade na logística do repasse dos alimentos até 

as escolas torna-se um empecilho á oferta regular de produtos perecíveis como 

frutas e verduras, ocasionando muitas vezes a falta e consequente substituição 

desses alimentos, fator este que obriga a Responsável Técnica (RT) pela 

alimentação escolar a lançar mão de produtos prontos e de fácil acesso.  
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Em função disso, em diferentes ocasiões, o cardápio avaliado não supre as 

exigências em calorias e proteína, como é o caso das barras de cereal, bolachas 

salgadas e chá, e do sagu acompanhado de fruta. 

Para suprir necessidades calóricas de alunos com permanência parcial na 

escola, matriculados na educação básica sendo oferecida uma refeição, faz-se 

necessário em média, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação e da Organização Mundial de Saúde é de 270 kcal para crianças em 

faixa etária de 4 a 5 anos, já para alunos de ensino fundamental nas séries iniciais, 

com idades variando entre 6 a 10 anos, atendidas pelo cardápio municipal de 

merenda escolar, a média calórica a ser atingida é de 300 kcal para atender 20% 

das necessidades nutricionais(FNDE,2010). Ainda segundo o PNAE, deve ser 

atingida a quantidade de 270 a 300 kcal na refeição por criança (Resolução n° 26 de 

2013). 

 A relevância de atentar-se para as quantidades de calorias oferecidas as 

crianças deriva-se da necessidade de nutrientes para a faixa etária, mais 

especificadamente o requerimento energético que inclui gastos no metabolismo 

basal, crescimento e atividade física que desenvolve, assegurando que a energia 

derivada da dieta supra essas necessidades e não seja preciso o uso pelo 

organismo de proteína para fornecer energia (MAHAN e ESCOTT, 2002).  

          Em relação as quantidades calóricas da alimentação escolar, segundo 

Mascarenhas e Santos (2006) em estudo realizado em escola pública de Conceição 

de Jacuípe (BA), em período algum do tomado para observação e cálculo da 

alimentação de escola de rede municipal satisfez as necessidades energéticas das 

crianças, fato derivado do baixo valor repassado para aquisição de gêneros.  

De acordo com Flavio e cols (2002) em estudo com a avaliação das refeições 

oferecidas na rede pública em Lavras (MG), mantidas pelo PNAE, apresentam 

quantidades energéticas bem abaixo das recomendadas, com inadequações 

também nas quantidades proteicas, sendo ofertado 6,5g/dia. 

Inadequações referentes á quantidades calóricas e proteicas em relação ao 

PNAE também foram encontradas na escola local tomada para estudo, onde quando 

avaliados diariamente, a alimentação oferecida oscila mediante descrições 

específicas do PNAE. Já em relação ao sódio, as porcentagens de adequação as 

exigências demonstraram cuidado com as quantidades desse micronutriente.  
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Ainda em relação a adequação dos cardápios ao PNAE, segundo pesquisa 

em 2012, em todas as regiões do país, entre as principais inadequações esta a 

ingestão de macro e micronutrientes, tendo em vista a oferta reduzida de frutas e 

verduras nos cardápios escolares (COSAN-Coordenação de Segurança Alimentar e 

Nutricional). 

Atentando-se para outro nutriente em especial as quantidades e importância 

da proteína ao cardápio escolar, as diretrizes do PNAE apontam o emprego de 

alimentação saudável e adequada, contribuindo para crescimento e 

desenvolvimento dos alunos (Resolução n° 38 de 2009). Além disso, fornece 

embasamento para necessidades desse macronutriente de acordo com a faixa 

etária dos escolares. 

Com esta análise, foram verificadas as quantidades aproximadas de ingestão 

de proteína e calorias por crianças das séries iniciais do ensino fundamental e pré-

escola, sendo que para a faixa etária de 4 a 10 anos o requerimento médio de 

proteína é de 9 gramas, e calorias em torno de 300kcal, estabelecendo-se 

comparativo entre recomendação do PNAE e resultados obtidos a escola, 

destacando que não há pelo cardápio original, distinção de elaboração para as 

diferentes faixas etárias, como demonstrado abaixo: 

GRÁFICO 1: Quantidade de calorias e proteínas oferecido no cardápio semanal na 
escola municipal de acordo com a recomendação,segundo análise por refeição: 
 

 

Fonte: dados coletados em escola municipal. 
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De acordo com o gráfico 1, das 5 semanas observadas, totalizando 24 dias, 

dos quais apenas 12 estavam em adequação ao exigido, sendo que em 12 dias os 

valores encontrados para calorias nas refeições estavam em desacordo ao proposto 

pelo PNAE, onde dependendo da preparação, alimento “in natura” ou industrializado, 

apresentou valores acima de 300 ou abaixo das 270 kcal, considerando uma 

margem de 10%.  

Dessa forma, como pode ser observado pelo gráfico acima, em específico na 

1º e 2º semanas as quantidades de calorias ofertadas na alimentação escolar 

apresentaram apenas 40% de adequação, ou seja, de cada 5 dias apenas 2 

supriram as exigências, mesmo resultado encontrado na 4º semana,  assim, ainda 

houve grande oscilação durante os dias observados, fator provavelmente devido á 

preparações caseiras se comparadas a lanches doces ou frutas. Na 3º e 5º 

semanas, em 5 dias, 3 foram considerados pela margens de variação adequados. 

             No mesmo período, para a proteína, apenas 3 dias atendem a proposta de 

gramas do nutriente por refeição, os demais variaram, ora com excessos ou 

diminuídas na refeição. 

Em uma avaliação mais específica, na 1º e 2º semanas dos 5 dias 

observados, em cada semana, apenas 1 estavam próximo aos 9 gramas de proteína 

definidas por refeição. Mesmo resultado obtido na 4º e 5º semanas.  

Já na 3º semana, houveram 3 dias em que a refeição na escola esteve em 

torno das recomendações, apresentando menor alteração entre os 5 dias, em 

função da oferta alternada de fontes proteicas (ovos, carne e leite). Foi possível 

concluir que refeições com oferta superior á recomendação de proteína é resultado 

da preparação de per captas altas de carne por criança, devido a estimativa pelas 

cozinheiras. 

 Com relação as refeições em que a proteína oferecida ultrapassa 9g por 

refeição, segundo Mahan e Escott (2002) em indivíduos saudáveis, o organismo 

regula a disponibilidade de aminoácidos, dessa forma, a síntese e decomposição de 

proteínas do corpo (turnover) tem um balanço entre a quantidade consumida e a 

excretada. Já para quantidades insuficientes de proteínas irá ocorrer um 

desequilíbrio entre quantidade ingerida e as necessidades com gastos orgânicos no 

caso de crianças para manutenção e formação de novos tecidos, mas severamente, 

a falta em diferentes proporções de proteínas e calorias podem acarretar a 

desnutrição proteico-energética (COZZOLINO, 2012).  
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   Sabendo-se que as melhores fontes proteicas são de origem animal, porém 

podendo suprir as necessidades de aminoácidos com a ingestão de cereais e 

leguminosas, faz-se necessário e evidente atenção ao planejamento dietético da 

alimentação infantil, em especial a oferta de nutrientes na alimentação escolar. 

A avaliação da adequação do consumo de micronutrientes exigidos pela 

Resolução que trata do PNAE, com base na DRI 97/00/01 definindo particularmente 

a ingestão dietética suficiente de vitamina A e C, além dos minerais zinco, ferro, 

magnésio e cálcio, nutrientes fundamentais ao crescimento e desenvolvimento da 

criança, bem como a manutenção da saúde. E ainda como define a Lei nº 

11.947/2009, faz-se necessário a oferta de gêneros alimentícios básicos, 

compreendidos como aqueles que são indispensáveis a uma alimentação saudável.  

 Nessa perspectiva, foram avaliados a ingestão de micronutrientes oferecidos 

durante 5 semanas as crianças com base nos alimentos fonte, com ênfase a 

adequação de vitamina A, ferro e sódio. 

          Como afirmado em estudo de Pedrasa e Queiroz (2011), a atual atenção dada 

a desnutrição energético-proteica na infância, vem deixando de ser dado como 

merecido cuidado a ingestão suficiente de micronutrientes ocasionando fator de 

preocupação da saúde pública, visto que esses nutrientes são indispensáveis ao 

processo de crescimento, desenvolvimento e ao bom  funcionamento do organismo, 

a ingestão deficiente de micronutrientes, em destaque o zinco, o ferro e a vitamina A  

podem acarretar prejuízos a infância, entre eles o crescimento das taxas de morbi-

mortalidade.  

Dessa forma, embasado nas recomendações de comitês específicos como 

OMS, DRI e FAO que seguem como anexo ao disposto no PNAE e apoiado no 

descrito por diferentes autores relacionados a alimentação e nutrição, torna-se 

evidente a relevante importância de proporcionar nas refeições da alimentação 

escolar, fontes de micronutrientes em quantidades suficientes para contribuir com o 

desenvolvimento infantil. 

 Firma-se, portanto, a efetivação da oferta das quantidades de frutas e 

verduras exigidas no PNAE por semana, visto que, no local o cardápio original prevê 

o consumo de 2 a 4 frutas por semana, variando conforme cardápio, sendo incluso 

nesse total, a oferta de suco e fruta, não sendo especificado no cardápio se este 

refere-se a suco industrializado ou com frutas “in natura”. 
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   Na prática, o suco ofertado no planejamento do cardápio é do tipo 

concentrado, não substituindo a fruta mesmo que a tenha como base, como definido 

pela Resolução n° 26 de 2013. 

    No decorrer do período, foi oferecido as crianças 4 porções de frutas em 5 

semanas, resultado muito abaixo do recomendado de 3 porções /semana ou 200g, 

mesma exigência requerida para quantidades de hortaliças que repetiram-se 7 

vezes no período. 

     Em síntese, para a avaliação de micronutrientes, em especial a vitamina A,  

que caracteriza-se como um problema em saúde pública  devido á sua deficiência, 

apesar da pouca oferta de fontes alimentares da mesma, o nutriente está 

amplamente distribuído em vários alimentos, inclusive fortificados, porém 

dependendo da condição socioeconômica da família, o consumo pode ser restrito, 

como é o caso do local, tornando-se imprescindível o papel da alimentação escolar 

no contexto da segurança alimentar, devido á vulnerabilidade do local (Resolução n° 

38, 2006). Apesar de a alimentação escolar ser definida como complementar a 

alimentação da criança, esta deve cumprir seu papel em fornecimento de 20% das 

necessidades energéticas e de micronutrientes. 

 

GRÁFICO 2: Quantidade de sódio analisada na escola municipal segundo a 
recomendação do PNAE para atendimento parcial da recomendação. 
 

 

 

             Fonte: dados coletados em escola municipal. 
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Para as quantidades em mg diária de sódio na escola, pôde-se observar de 

acordo com o gráfico 2 que na 1°, 2º e 3ºsemanas em 9 dias dos 15 avaliados, 

houve adequação ao exigido em 400 mg/refeição, demonstrando 60% de adequação 

à recomendação do PNAE. 

           Já na 4° e 5° semana em 9 dias, 7 refeições apresentaram quantidades de 

sódio adequadas, já em 2 dias, o cardápio oferecido superou as 400mg. De acordo 

com os resultados encontrados para as preparações caseiras que contribuíram de 

forma relevante para o excesso de sódio na refeição, deve-se a estimativa de adição 

de sal pelas merendeiras.  

           De modo geral, na maioria dos cardápios ofertados o percentual de 

adequação foi bom, apresentando poucos excessos de adição de sal. 

O cuidado com a ingestão adequada de sódio se reflete nos dados recolhidos 

em todo país, em diferentes faixas etárias, onde de acordo com Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008/2009 o consumo de sódio entre adolescentes esta em 

torno de 3.047,8 mg/dia indicando que mais de 70 % dos pesquisados tiveram 

ingestão superior ao valor tolerável (UL), sendo a recomendação da OMS consumo 

inferior a 2.300 mg/dia para adultos. 

Pesquisas direcionadas ao consumo alimentar da população, induzem e 

tornam cada vez mais evidente a importância do uso de um cardápio bem planejado 

de modo a contribuir efetivamente com a formação de hábitos alimentares saudáveis 

na escola. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

 

A preocupação com a qualidade e quantidade da alimentação escolar deriva-

se da importância que uma alimentação equilibrada e adequada exerce sobre o 

desenvolvimento linear da criança, e além disso fornece subsídios para a condição 

de saúde da criança. 

Com ênfase a quem se destina a alimentação escolar, atentando-se á 

especificidades próprias da criança, o papel relevante do profissional nutricionista 

direciona-se a promoção e viabilização de uma alimentação que sob as diretrizes do 

PNAE, fortalece os objetivos de segurança alimentar e nutricional no âmbito escolar. 
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Dessa forma, evidenciou-se o cuidado com a elaboração dos cardápios em 

relação a calorias, proteína e sódio, merecendo atenção à oferta de frutas e 

verduras por semana, a qual poderia receber  auxilio da comunidade local com a 

criação de hortas comunitárias, por exemplo, como uma solução barata e acessível, 

auxiliando a qualidade da alimentação escolar e minimizando problemas carênciais 

específicos de micronutrientes, e além disso, concretizando o objetivo da educação 

nutricional no ambiente escolar. 

 

 

 

5. REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIZZO, M. L. G.; LEDER, L. Educação nutricional nos parâmetros curriculares 
nacionais para o ensino fundamental. Revista de Nutrição, vol. 18, nº 5. 

Campinas, 2005. 

Brasil. Presidência da República. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em : 
http:/lwww.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

Brasil. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
Conselho Deliberativo. Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009. Dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponível em: 
www.fnde.gov.br/arquivos/category/60-2012?download=57...16072009 

Brasil. Ministério da Educação, FNDE. Programa Nacional de Alimentação 
Escolar-COSAN - Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional e 
Nutricional. Disponível em: 

www.fnde.gov.br/arquivos/categry/101_leis?download=8117 

Brasil. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

Conselho Deliberativo. Resolução nº26, de 16 de julho de 2013. Dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos de educação básica no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. Disponível em: 

http://consea.com.br/ma/2013/06/26/pnae-alteracao-nas-normas-alimentacao-
escolar-resolucao-cdfnde-no-262013-define-novas-regras/ 

Brasil. Presidência da Republica. Lei nº11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe 
sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 

2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga 
dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei 

http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/60-2012?download=57...16072009
http://www.fnde.gov.br/arquivos/categry/101_leis?download=8117
http://consea.com.br/ma/2013/06/26/pnae-alteracao-nas-normas-alimentacao-escolar-resolucao-cdfnde-no-262013-define-novas-regras/
http://consea.com.br/ma/2013/06/26/pnae-alteracao-nas-normas-alimentacao-escolar-resolucao-cdfnde-no-262013-define-novas-regras/


15 

 

no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm. 

COZZOLINO,S.M.F. Biodisponibilidade de nutrientes. 4ª ed. atualizada e 
ampliada. Editora Mamole, Barueri, SP, 2012. 

FLAVIO, E.F.; BARCELOS, M.F.P.; LIMA, A.L. Avaliação química e aceitação da 
merenda escolar de uma escola estadual de Lavras–MG. 2002. Disponível em : 
http://www.scielo.br/pdf/cagro/v28n4/16.pdf 

FNDE. Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. Cadernos de materiais 
técnicos 2010. Disponível em: 

http://www.crn1.org.br/images/pdf/publica/mat_tec_nut.pdf 

GARCIA, R. V. D.; MANCUSO, A.M.C. Mudanças Alimentares e Educação 

Nutricional; Rio de Janeiro, Guanabara, Koogan, 2011.   

GUILHERME FRANCO. Tabela de composição química dos alimentos. 9ªed. 

Atheneu. São Paulo,1999. 

IBGE. Ministério da Saúde,Pesquisa de Orçamentos Familiares, 2008/2009. Rio 

de Janeiro. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_a
nalise_consumo/pofanalise_2008_2009.pdf 

MAHAN, L. K. ESCOTT-S, S. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. São Paulo: 
Roca, 2002. 

MASCARENHAS,J.M.O.; SANTOS,J.C. Avaliação da composição nutricional dos 
cardápios e custo d A alimentação escolar da rede municipal de Conceição do 

Jacuípe, BA. 2006. Disponível em: 
http://www.rebrae.com.br/artigo/tese%20_ae6.pdf 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nº38, 
de 16 de julho de 2009. Disponível em:  http:www.fnde.gov.br/arquivos/category/22- 
2009? Download=57res 038. 

 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação - NEPA. Tabela de composição 
de alimentos. 2ªed. Campinas, SP. UNICAMPI, 2006. 

PEDRAZA, D.F.; QUEIROZ, D. Micronutrientes no crescimento e 
desenvolvimento infantil. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento 

Humano. 2011; 21(1): 156-171. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0104-12822011000100016 

PINHEIRO, A.B.V.; LACERDA, E.M.A.; BENZECRY, E.H.; GOMES, M.C.S.; 
COSTA,V.M. Tabela para avaliação de consumo em medidas caseiras. São 
Paulo. Atheneu, 2002. 

TADDEI, J. A. A. C.; LANG, R. M. F.; SILVA, G. L.; TOLONI, M. H. A. Nutrição em 
Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, Editora Rúbio, 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm
http://www.scielo.br/pdf/cagro/v28n4/16.pdf
http://www.crn1.org.br/images/pdf/publica/mat_tec_nut.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_consumo/pofanalise_2008_2009.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_consumo/pofanalise_2008_2009.pdf
http://www.rebrae.com.br/artigo/tese%20_ae6.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0104-12822011000100016


16 

 

VITOLO, M. R. Nutrição da Gestação ao Envelhecimento. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Rubio, 2008.   
 

YOKOTA, R.T.C.; VASCOCELOS, T.F.; PINHEIRO, A.R.; SCHIMITZ, B.A.S.; 
COITNHO,D.C. Projeto “A escola promovendo hábitos saudáveis” comparação 
de duas estratégias de educação nutricional no Distrito Federal. Brasil, 2010. 

Disponível em: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/13537/1/ARTIGO_ProjetoEscolaPromovend
o.pdf 

 
 

 
 

 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/13537/1/ARTIGO_ProjetoEscolaPromovendo.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/13537/1/ARTIGO_ProjetoEscolaPromovendo.pdf

