JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 4ª edição

Retificação do Edital nº 02/2019

1.

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

ocasionou a suspensão das aulas das escolas de educação básica, retifica-se o Edital
Nº 02/2019 que trata do REGULAMENTO DA JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR
E

NUTRICIONAL

NAS

ESCOLAS

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

E

ENSINO

FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – 4ª edição.

2. No item 3. ”DA INSCRIÇÃO”, onde se lê:
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 10/02/2020 a 27/03/2020,
exclusivamente em ambiente virtual de aprendizagem do FNDE. O endereço oficial será
publicado oportunamente.

Leia-se:
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 10/02/2020 a 26/07/2020,
exclusivamente

em

ambiente

virtual

de

aprendizagem

do

FNDE,

em:

www.fnde.gov.br/ava

3. No item 4. “DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES”, onde se lê:
4.5. O PARTICIPANTE terá 45 (quarenta e cinco) dias para postar a ação no ambiente
virtual de aprendizagem referente ao tema. Caso a Equipe Organizadora da Jornada de
EAN julgue necessário, poderá haver prorrogação do prazo. O PARTICIPANTE que não
postar a ação no prazo correto continuará participando da Jornada caso tenha interesse,
tendo acesso aos próximos temas. Porém, não terá completado a Jornada e não
receberá a premiação prevista no item VII.

Leia-se:
4.5. O PARTICIPANTE terá 30 (trinta) dias corridos para postar a ação no ambiente
virtual de aprendizagem referente ao tema. Caso a Equipe Organizadora da Jornada de
EAN julgue necessário, poderá haver prorrogação do prazo. O PARTICIPANTE que não
postar a ação no prazo correto continuará participando da Jornada caso tenha interesse,
tendo acesso aos próximos temas. Porém, não terá completado a Jornada e não
receberá a premiação prevista no item VII.

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

5.1. Segue abaixo tabela contendo o cronograma da Jornada:
ETAPAS

DATAS PROVÁVEIS

Lançamento da Jornada

10/02/2020

Inscrição da Jornada

10/02 a 27/03/2020

Validação das inscrições

10/02/2020 a 27/03/2020

Adesão das escolas e início da Jornada

30/03/2020

Tema 1: Caminho percorrido pelo
alimento: do campo à mesa da 30/03 a 13/05/2020
escola
Tema 2: Promoção da alimentação
adequada
Desenvolvimento
Jornada

e

saudável: 18/05 a 01/07/2020

daprofessores(as) em ação!
Tema 3: Escolhas saudáveis para
além da escola: o que aprendemos 03/08 a 16/09/2020
com o PNAE?
Tema 4: Resgate de tradições
alimentares da família
Envio do vídeo (opcional)
Liberação

do Selo completo

21/09 a 04/11/2020
21/09 a 04/11/2020

de

participação na Jornada de EAN

25/11/2020

Finalização da Jornada Divulgação da lista preliminar dos
participantes que finalizaram a 25/11/2020
Jornada

Divulgação

da

lista final dos

participantes que finalizaram a 11/12/2020
Jornada
Envio de certificados (menção
honrosa)

para

nutricionistas,

coordenadores,

diretores

e

A partir de 10/01/2021

escolas inscritas

Leia-se:
5.1. Segue abaixo tabela contendo o cronograma da Jornada:
ETAPAS

DATAS PROVÁVEIS

Lançamento da Jornada

10/02/2020

Inscrição da Jornada

10/02 a 26/07/2020

Validação das inscrições

10/02 a 31/07/2020

Início da Jornada

03/08/2020
Tema 1: Caminho percorrido pelo
alimento: do campo à mesa da 03/08 a 01/09/2020
escola
Tema 2: Promoção da alimentação
adequada

Desenvolvimento

e

saudável: 02/09 a 01/10/2020

daprofessores(as) em ação!

Jornada

Tema 3: Escolhas saudáveis para
além da escola: o que aprendemos 02/10 a 31/10/2020
com o PNAE?
Tema

4: Resgate

de

tradições

alimentares da família
Envio do vídeo (opcional)
Liberação

do Selo completo

03/11 a 02/12/2020
03/11 a 02/12/2020

de

participação na Jornada de EAN

04/01/2021

Divulgação da lista preliminar dos
Finalização da Jornada

participantes que finalizaram a 18/01/2021
Jornada
Divulgação

da

lista final dos

participantes que finalizaram a 01/02/2021
Jornada

Envio

de

honrosa)

certificados
para

coordenadores,

(menção

nutricionistas,
diretores

e

A partir de 15/02/2021

escolas inscritas

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

