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Histórico
• Nos anos 30: movimentos sociais por merenda escolar
• 1955 a1979: Alimentação Escolar feita por Campanhas
• 1979: Alimentação Escolar passa a ser o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
• 1995: Descentralização completa dos recursos
• 1998: O PNAE passa a ser gerenciado pelo FNDE – (Lei 

nº9649, de 1998)
• 1999: Início da Descentralização de Recursos por meio de 

Transferência Automática.
• 2003 a 2009 – grande avanço devido a Estratégia Fome 

Zero;
• 2009: Lei 11.947/2009 - Aquisição de gêneros Alimentícios 

da Agricultura Familiar.



BASE LEGAL
• Art.  205 e 208 da Constituição  Federal de 1988

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação 1996

• Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172, de 09/01/01)

• Resolução nº 32, de 10/08/06

• Resolução CFN nº 358, de 18/05/2005

• Portaria Interministerial nº 1.010/06

• Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN

• Resolução n° 38, de 19/08/2008

• Lei nº 11.947, de 16/06/09



DIRETRIZES DO PNAE
•Emprego da alimentação saudável e adequada;

•Educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem;

•Universalidade do atendimento aos alunos matriculados na 
rede pública de educação básica;

•Participação da comunidade no controle social;

•Apoio ao desenvolvimento sustentável;

•Direito a alimentação escolar, visando garantir segurança 
alimentar e nutricional dos alunos.



Princípios

PNAE

Universalidade

Equidade

Descentralização

Continuidade

Controle Social



 Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e 
à formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos. 

OBJETIVO

SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

↓



Ações do PNAE

• Inserção de educação nutricional no currículo 
escolar;

• Capacitação de nutricionistas, conselheiros, 
merendeiros, gestores públicos e agricultores 
familiares;

• Projeto Educando com a Horta Escolar;

• Cooperação Internacional para implementar 
programas de Alimentação Escolar.
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RECURSOS DO PNAE

TOTAL: R$ 2.026.625.172  

 TOTAL: R$ 954.200.000 
2009

2003

112%



Estrutura Externa do PNAE
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Execução Financeira – PNAE
Transferência dos Recursos

Art. 30 da Resolução CD/FNDE nº 38/2009

Conta única:
 PNAP, EF
EM e EJA

Conta única:
PNAI

(indígena)

Conta única:
PNAQ

(quilombola)

R$ 0,22/aluno/dia (PNAC) R$ 0,44/aluno/dia

FNDE – Recurso Complementar
VT = nº alunos x per capita x 200

Transferência automática Dez parcelas mensais



Conselho de Alimentação Escolar - CAE

•Órgão Colegiado de caráter fiscalizador, permanente, 
                deliberativo e de assessoramento ao PNAE,
•Mandato de quatro anos.
•Composição:

2
Sociedade 

Civil

2
Representante

de Pais

2
Educação

1
Poder Executivo

Conselho de 
Alimentação

Escolar



Atribuições do CAE
• Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas para o programa;

• Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
destinados à alimentação escolar;

• Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos 
cardápios oferecidos;

•  Receber o relatório Anual de Gestão do PNAE e emitir 
parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da 
execução do Programa.



Prestação de Contas – PNAE
 

Art. 34 da Resolução CD/FNDE nº 38/2009

E.E. CAE

15 de fevereiro

Demonstrativo Sintético Anual

Extratos(s) bancário(s)

Documentação comprobatória

Relatório Anual de Gestão

FNDE

31 
de m

arç
o

Demonstrativo Sintético Anual

Extratos(s) bancário(s)

Parecer conclusivo



Avanços- Lei 11.947

• O grande avanço que esta lei traz é o da  
efetivação pelo Governo Federal de uma Política 
Nacional de Alimentação Escolar.  Independente 
da escola ser pública ou privada, se esta, oferece 
alimentos a  seus alunos, estes alimentos  têm que 
estar enquadrados nas 6 diretrizes estipuladas por 
essa política;



•   Incorporação da  Educação Alimentar  no  
processo de ensino e aprendizagem;

•    Universalização da Alimentação Escolar para 
todos os alunos da rede pública de ensino da 
educação básica (incluindo todos os alunos do 
ensino médio e do EJA) ;

• Apoio ao desenvolvimento sustentável, através da 
aquisição de gêneros alimentícios diversificados e 
produzidos em âmbito local, preferencialmente 
pela Agricultura Familiar e empreendedores 
familiares priorizando as comunidades tradicionais 
e,



• O acesso à  alimentação escolar de forma igualitária  é um 
Direito, de que seja respeitada as diferentes faixas etárias, 
as condições de saúde dos alunos que necessitam de 
atenção específica e os que se encontram em estado de 
vulnerabilidade social.

• A Política de Alimentação Escolar, expressa na Lei, é uma 
política estruturante  de Segurança Alimentar e, portanto,  
a demanda que dela  se expressa , exige ações integradoras  
de ações e de programas das instituições públicas nelas  
envolvidas com:  a saúde, a educação, a da área de 
produção agrícola, a dos assentamentos do Programa de 
Reforma Agrária como o de comercialização da produção 
da Agricultura Familiar.



Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo 
FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo trinta por cento deverá 
ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou 
suas organizações, priorizando os assentamentos da Reforma 
Agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 
quilombolas.

Aquisição da Agricultura Familiar



Aquisição da Agricultura Familiar

§ 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser 
realizada dispensando-se o procedimento licitatório 
desde que os preços sejam compatíveis com os 
vigentes no mercado local, observando-se os 
princípios inscritos no art. 37 da Constituição, e os 
alimentos atendam às exigências do controle de 
qualidade estabelecidas pelas normas que 
regulamentam a matéria.



Aquisição da Agricultura Familiar

O público fornecedor serão os Agricultores 
Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, 
detentores da Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – DAP, organizados em 
grupos formais (cooperativas ou associações) e/
ou informais.



Aquisição da Agricultura Familiar

• ser realizada a partir da elaboração do Cardápio da 
Alimentação Escolar planejado pela Nutricionista 
responsável;

• precedida de uma ampla pesquisa de preços no 
mercado de varejo e de atacado no âmbito local, 
regional, territorial, estadual ou nacional, nesta ordem;

• ser executada por meio de Contrato.



Avanços do PNAE
• Parcerias com Universidades:  Constituição dos Centros de 

Colaboração (CECANE´s), com o objetivo de contribuir para a 
efetivação e consolidação da Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional no ambiente escolar.

• Projeto Hortas Escolares: Promoção de eixo gerador de práticas 
pedagógicas e educação nutricional;

• Rede de Alimentação Escolar (REBRAE):  Integração e 
disseminação das ações de segurança alimentar; 

• Cooperações Internacionais:  Apoio ao desenvolvimento de 
Programas de Alimentação Escolar na América latina e o Caribe, 
África de língua portuguesa, Haiti e Timor Leste.



COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL

Cabo Verde Bolívia

Angola Colômbia

São Tomé e Príncipe Haiti

Guiné Bissau Nicarágua

Timor Leste Guatemala

Suriname El Salvador



• “Dez Passos para Alimentação Saudável na 
Escola”

• Formação continuada de professores:
– Caderno 1 – Currículo escolar (sugestões de 

atividades)
– Caderno 2 - Implementação de Hortas escolares
– Caderno 3 – Alimentação saudável

• “Projeto Criança Saudável Educação Dez”
• “Cartaz sobre o DHAA”

PUBLICAÇÕES
- Âmbito Federal (FNDE/MEC) -



Escola é 

... o lugar que se faz amigos.

Não se trata só de prédios, salas, quadros,

Programas, horários, conceitos...

Escola é sobretudo, gente

Gente que trabalha, que estuda

Que alegra, se conhece, se estima.

O Diretor é gente,



   O coordenador é gente,

O professor é gente,

O aluno é gente,

Cada funcionário é gente.

E a escola será cada vez melhor

Na medida em que cada um se comporte

Como colega, amigo, irmão.

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”

Nada de conviver com as pessoas e depois,

Descobrir que não tem amizade a ninguém.



   Nada de ser como tijolo que forma a parede,Indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,

É também criar laços de amizade,É criar ambiente de camaradagem,

É conviver, é se “amarrar nela”!

Ora é lógico...

Numa escola assim vai ser fácil!Estudar, trabalhar, crescer,

Fazer amigos, educar-se, ser feliz.

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.

                                                       Paulo Freire



Contatos:

COORDENAÇÃO-GERAL DO PNAE
 

Telefones: 61 3966-4980/4976
• Fax: (61) 3966-4405
• E-mail: gepae@fnde.gov.br
• Internet: www.fnde.gov.br 

     www.rebrae.com.br

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
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