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CARta do presidente do fnde

É com enorme satisfação que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
apresenta o Caderno do Prêmio CAE de Participação Social. Aqui, estão registradas as práticas exitosas dos Conselhos de Alimentação Escolar de norte a sul do Brasil identificadas no Prêmio CAE de
Participação Social, edição 2018.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em mais de seus 60 anos, é considerado
um dos maiores e mais amplo programa no que tange o atendimento universal de alimentação aos
alunos matriculados em escolas públicas do mundo, servindo de modelo a vários países da América
Latina, Caribe, África e Ásia.
A alimentação escolar é direito de todos os estudantes da rede pública de educação no Brasil,
previsto na Constituição Federal de 1988. E a Constituição de 1988 trouxe consigo, também, o espírito do controle social! Desde então, instâncias de controle social estabeleceram-se para o acompanhamento de diversas políticas públicas no país, com vistas à assegurar a participação social no
conjunto de ações de formulação, implementação, gestão e controle destas políticas. No âmbito do
PNAE, o controle social é exercido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE), que se caracteriza
por ser um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento. O
CAE possui em sua composição atores inseridos na comunidade escolar, como professores, trabalhadores de educação, alunos e pais de alunos, representantes do Poder Executivo e representantes de
organizações da sociedade civil.
O Prêmio CAE de Participação social buscou reconhecer experiências positivas de participação
social e dar visibilidade às ações dos Conselhos de Alimentação Escolar, em prol do fortalecimento
de práticas que colaborem para a oferta da alimentação escolar adequada e saudável para os estudantes das escolas públicas do país.
Parabenizamos todos os Conselhos de Alimentação Escolar participantes do Prêmio CAE de
Participação Social por disseminarem práticas que afirmam a importância do controle social no Programa de Alimentação Escolar em seus municípios e estados.
E desejamos aos leitores e leitoras e, em especial, aos conselheiros de alimentação escolar, que
as práticas apresentadas neste caderno sejam capazes de incentivar e inspirar novos caminhos de
participação social.

Carlos Alberto Decotelli
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APRESENTAÇÃO

Escolar têm sido cada vez mais presentes e atuantes
em seus municípios. Atualmente, a Coordenação de
Educação e Controle Social, no âmbito da Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar (FNDE),
tem a atribuição de contribuir para o fortalecimento da
ação dos Conselhos de Alimentação Escolar, por meio,
por exemplo, de atividades de formação, comunicação
e apoio técnico aos Conselheiros. O Prêmio CAE de
Participação Social se insere neste contexto, como uma
metodologia criada para identificar iniciativas que contribuam para a ampliação de práticas efetivas de controle social do PNAE. Afinal, a valorização e divulgação
de práticas exitosas estimulam a sua multiplicação e
inspiram outros atores!

O Brasil tem hoje quase 80 mil Conselheiros da
Alimentação Escolar, entre professores e outros profissionais da educação, alunos, pais de alunos, representantes do poder executivo e de organizações da sociedade civil. Eles estão presentes em todos os municípios,
em todos os estados da federação. Afinal, a alimentação escolar deve ser oferecida em todas as escolas da
rede pública da educação básica! De norte a sul do
país, o Conselho de Alimentação Escolar é a instância
de controle social que faz o acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
O PNAE é uma política pública orientada pelo
princípio da segurança alimentar e nutricional e pelo
direito humano à alimentação adequada e saudável.
Tem o objetivo de contribuir para uma educação de
qualidade para todos os alunos da rede pública de educação básica, com a oferta de alimentos saudáveis que
atendam as necessidades nutricionais do período escolar e que respeitem os hábitos alimentares e a cultura
regional, promovendo processos pedagógicos de educação alimentar e contribuindo para o desenvolvimento sustentável local, a partir da aquisição da agricultura
familiar.

Assim, são objetivos do Prêmio CAE de Participação Social:
• Identificar práticas de participação social inovadoras ou exitosas;
• Difundir a relevância do controle social nas
políticas públicas;
• Fortalecer a participação social do PNAE nos
estados e municípios;

Com vistas à assegurar uma alimentação escolar
de qualidade para todos os alunos da rede pública de
educação básica, o PNAE conta com os Conselhos de
Alimentação Escolar dos estados e municípios no exercício do controle social do Programa. O controle social
consiste na participação da sociedade civil no acompanhamento de políticas públicas. Todos os municípios e
estados brasileiros precisam ter o seu CAE constituído
para receber os recursos da alimentação escolar repassados pelo FNDE.

• Dar visibilidade às ações dos Conselhos de
Alimentação Escolar;

O CAE é responsável por acompanhar a execução
do PNAE e o atendimento das diretrizes do Programa,
bem como monitorar a correta aplicação dos recursos.
A importância dos Conselhos reside não apenas em
uma maior fiscalização das políticas públicas, mas no
fato de que o controle social representa a participação do cidadão na gestão pública, visando aprimorar
a execução das ações. A atuação do CAE é assim, de
extrema relevância!

• Reconhecer e divulgar ações de fortalecimento da atuação de Conselhos de Alimentação Escolar, para que possam ser difundidas e
replicadas.

• Estimular processos organizativos que contribuam para ampliar e qualificar a participação da
sociedade no acompanhamento da execução
do PNAE;
• Valorizar experiências que geram impactos
positivos na gestão e execução do PNAE;

O Edital do Prêmio CAE de Participação Social
foi publicado em julho de 2018, aberto a todos os
Conselhos de Alimentação Escolar do Brasil. As inscrições ocorreram entre 1º de agosto e 09 de setembro
de 2018, e 125 CAEs enviaram relatos, dos quais 118
tiveram sua inscrição homologada, por atenderem as
exigências do Edital. Estes relatos foram apreciados por
uma comissão julgadora, composta por representantes
do governo, de universidades, de organismos inter-

Mas tal atuação, claro, vem carregada de desafios... Desde a sua criação em 1994, quando da descentralização dos recursos financeiros da educação para
estados e municípios, os Conselhos de Alimentação
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nacionais e entidades da sociedade civil com área de
atuação afim ao tema da alimentação escolar e/ou do
controle social.

A realização desta primeira edição do Prêmio
CAE de Participação Social constitui mais um passo
para o fortalecimento da atuação dos Conselhos de
Alimentação Escolar, e simboliza o compromisso do
FNDE no apoio e parceria permanente com o controle
social do PNAE! A alimentação escolar possui um papel
importante na promoção da segurança alimentar e nutricional de nossos estudantes, e da educação pública
de qualidade. E os conselhos de controle social tem
a importante missão de cooperar para a melhoria da
execução das políticas públicas no Brasil. Assim, com o
CAE atuante, mais um passo será dado na construção
da educação pública de qualidade para todos!

Os relatos foram avaliados com os seguintes
critérios: Caráter inovador e criativo; Possibilidade de
replicação; Caráter continuado da ação; Estímulo à autonomia do CAE e à participação social; Parcerias e articulação; Atenção às diretrizes do PNAE; e Efetividade
do controle social – Resultados da Ação.
Conforme previsto no edital, foram selecionados
três relatos de cada região do Brasil, os quais você encontra neste Caderno.

Boa leitura!
			
Coordenação de Educação e Controle Social
Coordenação-Geral do Programa de Alimentação Escolar
Diretoria de Assuntos Educacionais
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
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Comissão julgadora

Ana Flávia Rocha de Mello e Souza
Representante da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN)
André Geraldo Carneiro de Oliveira
Representante do Tribunal de Contas da União (TCU)
Maria Irene de Castro Barbosa
Representante do centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar CECANE/UFG
Maria Julia de Miguel Amistá
Representante do centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar CECANE/UFPR
Maria Sinedes dos Santos
Representante do Centro de Excelência contra a Fome (WFP)
Maria Yvelonia dos Santos Araújo Barbosa
Representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
Miriam Sampaio de Oliveira
Representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
Nayara Cortes Rocha
Representante do Observatório de Políticas de Saúde Alimentar e Nutrição (OPSAN)
Priscila Reis Diniz
Representante do centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar CECANE/UFSC
Regilane Fernandes da Silva
Representante da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN)
Sônia Maria Salviano Matos de Alencar
Representante do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)
Thais de Paula Marques
Representante do centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar CECANE/UFG

9

PREMIADOS
REGIÃO nORTE

Prêmio CAE de Participação Social

A M A Z O n A S / A M

n

O

R

T

E

Inserido em uma região cheia de rios caudalosos e dentro da maior floresta tropical do mundo está o estado do Amazonas, o maior do Brasil
em extensão territorial!
O Amazonas desperta curiosidade do mundo inteiro não só por suas
características, mas por certo mistério que emana da região por causa
de sua floresta e por enfrentar o desafio de buscar modelos de desenvolvimento sustentável.
Apesar do tamanho, 1.559.148,890 km2, a população não é tão grande. São três milhões e novecentos mil habitantes (dados de IBGE de
2015) de etnias e culturas diferentes espalhados por um território no
qual a mobilidade é bem difícil.
Executar um programa com as características do PNAE em uma região
de tantas diferenças culturais, com etnias diversas exige organização administrativa flexível e criatividade. O controle social das políticas públicas
deve ser mais desafiante.
O Relato de Experiência do CAE da SEDUC do Amazonas revela que é
possível fazer o controle e o acompanhamento do PNAE mesmo em situações adversas. E o segredo é um planejamento bem executado, uma
disposição para otimizar os recursos, fazer parcerias e ter muita disponibilidade para o trabalho.

RELATO DE ExPERIÊncIA – cAE/AM

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAZONAS

Autores: Signe Deyse Santos F. D’Avila / Jezanias Rosa de Souza

conselheiros:

Nas viagens ao interior do Estado do Amazonas
a primeira dificuldade que encontramos é o transporte:
longas horas em barcos tipo voadeira, além da subida
e descida de grandes escadarias. A recompensa vem
quando vemos a alimentação escolar chegar em comunidades indígenas e ribeirinhas, reservas ambientais e
municípios afastados quilômetros da capital.

Antonio Dalmir Vieira Salazar; Adelia Maia
de Oliveira; Ivo Morais de Oliveira; Antonio Fabio
Lopes de Souza; jezanias Rosa de Souza; Wilcineide França nery; Ricardo Ribeiro chaves; Samanda
Magalhães Lima; Eliane coutinho campos; Sidney
Barata de Aguiar; Alfredo farias de Rocha; Signe
Deyse Santos Freitas; nilda Regina Pamplona Barro.

O município de Manicoré encontra-se a 333 km
de Manaus, à margem direita do Rio Madeira. Neste
município fomos recebidos pelo Coordenador Escolar,
Sr. João Bosco que já estava com a equipe de gestores
reunida para a apresentação do CAE e dos trabalhos
que seriam realizados. Nesta reunião já tivemos uma
visão geral sobre a situação da alimentação escolar no
município para então iniciarmos as visitas às escolas
da área urbana e rural. Essa fase é muito importante
para nosso trabalho, pois nosso desejo é contar com o
apoio de toda comunidade escolar em prol da qualidade do serviço oferecido.

O Conselho de Alimentação Escolar do Estado
do Amazonas tem uma grande particularidade, pois
nosso Estado possui enorme dificuldade quanto ao
acesso a muitas localidades atendidas pelo Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Devido a essas limitações, nosso Plano de Ação inclui visitas a mais
de um município em cada viagem. O relato a seguir é
sobre um pouco do trabalho do Conselho no Município de Manicoré.
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mentação escolar e manutenção dos hábitos alimentares indígenas por sua qualidade e tradição, ressaltando
no retorno da população dos grandes centros urbanos
à procura por alimentos mais naturais.
Geralmente nas comunidades indígenas que visitamos, presenciamos a grande quantidade de produtos industrializados como salgadinhos, doces e refrigerantes fazendo parte do dia a dia das comunidades.
Entendemos que o Conselho tem também a responsabilidade de orientar quanto a importância de hábitos
saudáveis dentro e fora do ambiente escolar para que
de fato a educação nutricional preconizada pelo PNAE
seja eficaz e efetiva.
Ainda no domingo, conhecemos as comunidades ribeirinhas de Cachoeirinha e Werdum, esta última, conhecida pelo cultivo e beneficiamento do cacau
com produtos de excelente qualidade.

No dia seguinte, um domingo, saímos de voadeira para visitar comunidades indígenas e ribeirinhas.
A comunidade Indígena de Boa Viagem é composta por índios da etnia mura. Fomos recebidos pelo
cacique da comunidade que nos levou para conhecer e
vistoriar as dependências da escola que foi construída
no território indígena mas acolhe também os ribeirinhos das proximidades e possui uma excelente estrutura.

Nesta comunidade encontramos a escola São Pedro que é municipal, mas em parceria com o Estado,
oferece o ensino tecnológico. Ainda na comunidade
Cachoeirinha visitamos a escola municipal Raimunda
Nonata de Oliveira e conseguimos reunir alguns alunos da comunidade e conversar sobre a importância da
alimentação escolar e do ensino para eles, bem como
seus anseios e sonhos vivendo em uma comunidade
tão afastada dos grandes centros urbanos que oferecem mais estrutura e oportunidades.

Os depósitos estavam abastecidos e na oportunidade conversamos com as crianças e pais dos alunos
que residem na comunidade. Percebemos que a alimentação escolar é parte importante da refeição diária
das crianças e auxilia na permanência dos mesmos na
escola. Fomos convidados pelo cacique para um almoço composto pela principal fonte alimentar da região:
o peixe e a farinha. Na residência do cacique, Sr. Raul,
pudemos conhecer um pouco mais da realidade da
comunidade que, como as demais áreas ao longo das
margens dos rios, carece de mais atenção do poder
público.

Como todo e qualquer jovem, eles têm o desejo
de completar os estudos e cursar faculdade. Por vivenciarem as necessidades da localidade, muitos relatam
que querem estudar para retornar à comunidade e
aplicar seus conhecimentos em benefício da mesma.
No dia seguinte, continuamos as visitas nas escolas da área urbana totalizando 12 escolas visitadas em
dois dias. Em todas as escolas temos como prioridade
ouvir os alunos beneficiados pelo Programa como tentativa de avaliar a realidade da alimentação escolar na
localidade.

Seguimos viagem para a Comunidade Indígena
de Taracuá, no Rio Mataurá. Essa comunidade conta com uma escola municipal que atende também o
ensino tecnológico sob a reponsabilidade do Estado,
trabalhando assim em parceria para assistir os índios
daquela região e também ribeirinhos das adjacências.
A escola tem uma estrutura de madeira, mas muito
bem conservada e organizada.

Na noite do dia 04, segunda feira, o Conselho
conseguiu reunir, com a ajuda do coordenador escolar
e equipe de gestores, 43 manipuladores (merendeiros)
para falarmos sobre higiene e manipulação de alimentos, abordando temas como saúde do manipulador,
uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual),
controle de estoque e cuidados gerais com os gêneros
alimentícios, promoção da aceitação da alimentação

A comunidade se reuniu na escola onde pudemos ouvi-los. Na ocasião, a nutricionista Signe Deyse,
conselheira do CAE, falou sobre a importância da ali-
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escolar, inovação no preparo das refeições e a importância do trabalho do manipulador, valorizando o trabalho desse componente essencial para que o Programa obtenha êxito em sua execução. Após a palestra
houve momento de perguntas e respostas para dirimir dúvidas e relatar experiências positivas no trabalho
desses profissionais.

Nessa viagem ao Município de Manicoré tivemos
a oportunidade de visitar uma balsa que chegava ao
porto da cidade, conferimos a situação de armazenamento dos itens e temperatura da câmara de congelamento atestando a integridade dos alimentos.
Finalizamos a visita às escolas deste município
com grandes expectativas quanto aos avanços do Programa de Alimentação Escolar. Saber que estudantes
de áreas tão distantes como indígenas e ribeirinhos
estão sendo atendidos com a mesma atenção e qualidade dos alunos da capital nos enche de orgulho por
fazermos parte dessa história. Não deixamos de observar os pontos a serem melhorados, mas acreditamos
que nosso trabalho tem feito a diferença na evolução
da Alimentação escolar em nosso Estado. Saímos de
Manicoré com destino à Novo Aripuanã, Borba e Nova
Olinda do Norte onde vivenciamos muitas outras experiências na realidade tão difícil de quem mora as margens dos Rios da Amazônia, mas que ainda assim não
foram esquecidos pelo PNAE, pois são brasileiros e o
direito à alimentação também é deles.

No estado do Amazonas possuímos uma grande
dificuldade na logística para escoamento dos itens da
alimentação escolar que saem da capital para o interior. Em determinadas localidades, há uma demora de
até 30 dias para chegada da balsa. Uma das lutas deste
Conselho sempre foi a diminuição de itens enlatados
para as escolas do interior, o que ocorria devido a essa
demora no transporte, desta forma, foi inserido o uso
de câmaras frias nas balsas para que pudesse ocorrer
o envio de proteína animal congelada (carne, peixe e
frango), o que confere a alimentação desses alunos
maior qualidade e variedade. A integridade dos insumos durante as longas viagem é fundamental para que
haja qualidade nas refeições servidas.

FIcA A DIcA!
A disposição para enfrentar situações adversas pode resultar em
grandes avanços para quem mais precisa!
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Barcarena fica perto de Belém, capital do Pará. Diz-se que o nome Barcarena surgiu por causa de uma enorme embarcação chamada Arena que
aportou na região por muito tempo. Daí Barcarena.
Mas o fato é que ao longo do rio Amazonas existem várias cidades com
nomes de cidades portuguesas E Barcarena é uma delas. Isso porque em
1637 uma expedição comandada por Pedro Teixeira subiu o Rio Amazonas para desbravar a região e cada cidade fundada era batizada com
nomes de localidades portuguesas.
Hoje Barcarena é um polo industrial onde está instalado o maior porto
do estado do Pará.
O município tem 99 escolas e 23.119 alunos. A gestão do PNAE enfrenta o desafio de administrar o Programa em uma maioria das escolas em
zona rural, especialmente em ilhas. A realidade geográfica e as condições regionais condicionam o modo de execução do PNAE.
Para o conselho de alimentação escolar o trabalho de acompanhar o
PNAE não é fácil. Não à toa a solução encontrada foi desenvolver parcerias com os canais do executivo envolvidos com o Programa de Alimentação Escolar.

A REALIDADE AMAZÔnIcA nA PRáTIcA DE UM cAE

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE BARCARENA/PA

Autor: Samuel Barros Paumgartten

conselheiros:

Este conselho municipal se encontra em seu
segundo mandato. Nesse período ressaltamos que,
apesar das dificuldades e obstáculos encontrados, pudemos adquirir experiência enquanto órgão de Controle Social. Esta experiência nos permitiu trabalhar de
forma organizada através da construção do Plano de
Ação Anual, que norteia todas as atividades do CAE,
desde a participação em testes de aceitabilidade, participação em chamadas públicas para a aquisição de
alimentos oriundos da agricultura familiar, participação
de processo licitatório para a aquisição da alimentação
escolar, entre outras ações, como elaborar cronograma
de reuniões ordinárias pré-definidas, e agendar e realizar visitas em escolas e no depósito central de armazenamento da alimentação escolar.

Edileusa Maria Dos Santos; Yanes Assoero
Soeiro Furtado; jose Gomes Da Silva; Ana celia
Vasconcelos Da Silva; Maria Rozilda Da Silva Ribeiro; cleide jane Maciel De castro; Odineia Teixeira Serra; George Moraes Pereira junior; Risonete Moraes De Almeida; josiane Furtado carneiro;
Roseane Miranda De Araujo; Regina celi Santana
Da Silva; Samuel Barros Paumgartten.
O município de Barcarena possui um total de noventa e nove escolas, sendo setenta na área rural (Ilhas
– 34 escolas, Estradas – 36 escolas) e vinte e nove na
área urbana, com um total de vinte e três mil cento e
dezenove alunos matriculados, e todos são atendidos
com a alimentação escolar de qualidade, respeitando
as legislações vigentes, bem como considerando a segunda meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável/ODS.

Por conseguinte, compreende-se que o conselho
agindo só não obteria o êxito esperado, de modo que
se fez necessário estabelecer parcerias com várias ins-
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tituições governamentais e não governamentais, tais
como: I - a Secretaria Municipal de Agricultura, no sentido de incentivar e criar estratégias para que atingíssemos o percentual mínimo da agricultura familiar e
quiçá ultrapassar esse percentual mínimo; II - a Secretaria Municipal de Turismo que pôde proporcionar parceria com o Sebrae direcionando o atendimento aos
produtores rurais, os quais participaram de palestras
e formações, que propiciaram a participação em um
Balcão de Negócios, envolvendo os agricultores locais
e feiras ao ar livre; III - a Secretaria Municipal de Saúde,
Setor Municipal de Atendimento ao Educando/Semae,
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social/Semed, Cooperativa Cedab entre
outras, Departamento de Compras do Município de
Barcarena/Decom, Tribunal de Contas dos Municípios/
TCM, Conselho Municipal de Educação, Departamento de Licitações e Contratos e Conselho Tutelar.

Outra experiência interessante foi a criação do
blog do CAEB e da conta do Conselho no Facebook,
que têm servido como importante ferramenta de divulgação dos trabalhos do Conselho, garantindo o
princípio da publicidade e o acesso fácil e democratizado à informação. Ainda criamos um informativo com
orientações sobre armazenamento e conservação de
alimentos, e ainda sobre o conjunto das atividades que
são desenvolvidas pelo CAE.

É relevante salientar ainda que o Conselho participa de formação para conselheiros pelo menos uma
vez por ano, de reuniões em escolas para tratar de assuntos referentes ao PNAE e sobre Controle Social, e
por diversas vezes concedeu entrevistas em programas
de rádio local para tratar de assuntos sobre a execução
do PNAE no município, explanando como a sociedade
pode participar de forma ativa desse processo de controle social.

Nossa ação foi sempre no sentido de primar pela
orientação e pelo incentivo a E.Ex. no que concerne à
necessidade de ampliação do quadro de nutricionistas,
pois tínhamos inicialmente um na rede municipal de
ensino, e hoje já são duas nutricionistas lotadas, o que
tem contribuído fortemente para a melhoria do trabalho desenvolvido.

O CAE Barcarena já realizou orientação a outros
conselhos de alimentação escolar com menos experiência enquanto órgãos de acompanhamento e controle social. Outro fato interessante e enriquecedor do
trabalho desenvolvido se deu pela efetivação de parcerias com outros conselhos, como o do Fundeb, pois
em relação às demandas referentes a infraestrutura e
recursos humanos o CAE as direcionou ao CACS-FUNDEB para que assim fossem intermediadas soluções
junto ao poder público.

Recomendamos ainda à E. Ex. que fosse criado
no ato do Censo Escolar uma ficha contendo campos
para coletar dados de alunos com possíveis patologias
para que tenham cardápio diferenciado. Assim, a recomendação do CAE foi aceita e posta em prática. Além
disso, incentivamos a E.Ex. a manter as atividades do
CAE, bem como o seu pleno funcionamento conforme
previsto em lei.

Vale mencionar e valorizar a profícua parceria
estabelecida com o Ministério Público local, com constante troca de informações e apoio mútuo, sendo que
vários relatórios de visitas foram encaminhados para o
conhecimento e providências pertinentes do referido
órgão. Só não foi possível a efetivação de visitas em
conjunto (CAE e MP) apesar de ter sido feito agendamento para tal ação.

Outros itens também relevantes nas nossas tarefas foi o incentivo constante à realização de atividades de aperfeiçoamento da manipulação de alimentos
e formação de merendeiras, assim como a aprovação
do cardápio da alimentação escolar, respeitando as características e especificidades das diversas modalidades
de ensino: educação infantil, ensino fundamental, EJA,
Mais Educação, Tempo Integral e AEE. E ainda orientamos que o (a) aluno (a) com algum tipo de problema orgânico (intolerância a lactose, soja, glúten, entre
outras patologias) sejam atendidos com alimentação
específica e diferenciada, sempre respeitando as recomendações médicas.

Outras ações exitosas do CAE foram: a manutenção do Regimento Interno do CAE atualizado de
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acordo com as legislações vigentes; a análise de prestação de contas e apreciação do parecer conclusivo do
CAE respeitando as datas regimentais previstas em lei;
a realização de ações de fiscalização, orientação e assessoramento do poder público sobre a boa execução
do PNAE; o incentivo à implementação e o cumprimento por parte da E. Ex. sobre a aplicação dos 30%
dos recursos do PNAE destinados para a aquisição de
alimentos oriundos da agricultura familiar, assim como
o incentivo a ampliação e ventilação dos depósitos de
alimentos e cozinhas das escolas os quais foram concretizados.
avanços na execução do PNAE, pois a alimentação é
entregue nas escolas sem atrasos e em quantidades suficientes para atender os alunos; houve a ampliação de
câmara frigorífica para conservação dos alimentos perecíveis no depósito central após incentivo e orientação
do CAE; houve a garantia de acréscimo de recursos humanos, infraestrutura e recursos financeiros para o desenvolvimento dos trabalhos do CAE; garantia de um
cardápio saudável aprovado pelo conselho; é realizada
a análise da prestação de contas, bem como a emissão do parecer do CAE em dia, entre outras conquistas
previstas em nosso Plano de ação anual.
Contudo, esse CAE conseguiu chegar nas localidades mais distantes para visitar as escolas das regiões de ilha mesmo dependendo das especificidades
de cada localidade. Conseguimos levar às escolas mais
distantes, além da fiscalização, orientação e informação. Também percebemos que apesar de todo trabalho de orientação do CAE algumas direções de escolas
juntamente com seu quadro funcional não atendem
plenamente às expectativas esperadas. No entanto,
reiteramos as orientações e em caso de reincidência
encaminhamos relatórios para a E. Ex. tomar as medidas cabíveis.

Portanto, este CAE conclui que muito se tem a
fazer enquanto órgão de fiscalização e assessoramento, mas tendo a certeza que as metas estabelecidas
estão sendo cumpridas e os resultados sendo alcançados com pleno êxito. De certo que obtivemos muitos

FIcA A DIcA!
Divulgar o trabalho do CAE, estabelecer parcerias e planejar a atuação do Conselho por meio do Plano de Ação são passos importantes
para um CAE efetivo!
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Moju, palavra de origem tupi, significa rio das cobras. É o nome de um
município do Pará também conhecido como a “Cidade das Palmeiras”.
Tem uma população estimada em 77.385 mil habitantes distribuídos em
9.094,135 km².
O Município de Moju tem 24.793 alunos, matriculados em 176 escolas.
O Conselho de Alimentação Escolar tem uma particularidade: em sua
formação conta com representante quilombola.
Frente à escassez de recursos para a alimentação escolar, o CAE tem
uma atividade importante voltada para evitar o desperdício e para fomentar a produção de alimentos em hortas escolares.

BREVE HISTÓRIcO DO cAE

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE MOJU/PA

Autores: Hilda Socorro Siqueira e Paula da Silva e Souza

conselheiros:

O procedimento para o bom funcionamento é
seguir as orientações da Lei nº 11.947/2009- PNAE,
cumprindo seus artigos dentre eles o art. 17, que responsabiliza os Estados, os Municípios e o Distrito Federal sobre suas atribuições para o bom funcionamento
do CAE, e art. 19 que indica as atribuições do CAE.

claudiana da costa Fernandes; Dianete costa Gomes; Davi Fernandes do carmo junior; Francisco Marcio Guimaraes e Guimaraes; Erivelyo da
Silva Lima; Lindalva Lima Pereira; Hileia de Souza
costa; Hilda Socorro; jesse Peres das chagas; Raquel de Oliveira Furtado; natalina de jesus cuimar; Severino Batista Furtado; Paulo Silva e Souza; Raimundo Orelio Viana de Morais.

Partindo dessas orientações básicas, o Conselho do CAE Moju realiza suas atividades com base no
plano de ação que direciona os atendimentos com as
demandas de visitas nas escolas, visitas no setor municipal de alimentação escolar (SEMAE) e no acompanhamento efetivo da execução do programa em todas
as suas fases, zelando pela transparência dos recursos
e contribuindo para uma alimentação de qualidade.

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do
Município de Moju, eleito para o período de quatro
anos (de 05/2017 a 05/2021) é composto com os seguintes membros e entidades representadas: Dianete
Costa Gomes e Claudiane da Costa Fernandes – sociedade civil (APAE), Adenilson Fagundes do Espírito Santo e Diego Araújo Natividade – sociedade civil (Quilombola), Jessé Peres das Chagas, Erivelto da Silva Lima,
Raquel Cunha de Oliveira, Lindalva Lima Ferreira – (pais
de alunos), Hiléia de Souza Costa, Paulo da Silva e Souza, Raimundo Orélio Viana de Morais, Hilda Socorro
Siqueira – (professores), David Fernandes do Carmo
Junior, Francisco Márcio G. E Guimaraes – (executivo).

Hoje o CAE Moju funciona junto com o conselho
municipal de educação (CME) e FUNDEB em um único
prédio, mas cada conselho tem sua sala. O prédio oferece uma boa estrutura atendendo às necessidades dos
conselhos, dispomos de uma plenária para as sessões
dos conselhos e cada conselho tem seu cronograma
com datas das sessões. O cronograma do CAE prevê
duas sessões mensais e quando há necessidade de se
fazer sessão em outra data que não esteja no cronograma os outros conselhos são consultados para que
não coincida data de sessão. O CAE realiza duas sessões mensais

Falar um pouco da rotina e funcionamento do
conselho é socializar trocas de experiências fundamentais para o fortalecimento, enriquecimento e crescimento do CAE como instituição de controle social. É
colocar em evidência as atividades realizadas no seu
dia a dia e divulgar a toda comunidade escolar e sociedade em geral.

Os conselheiros estão cientes de suas funções
devido ao acesso aos meios de comunicação, todos
estão bem informados sobre o papel e importância no
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conselho como controle social em contribuir para que
a transparência seja o foco de suas ações. O Conselho
segue uma programação abrangente e rotineira especificada nos cronogramas: de reuniões com os conselheiros, e de visitas nas escolas e ao Setor municipal de
Alimentação Escolar.

Outra parceria junto ao Setor Municipal de Alimentação Escolar (SEMAE) é a formação das merendeiras que normalmente ministrada pela nutricionista do
SEMAE. Os conselheiros solicitaram que a nutricionista
elabore uma cartilha com as medidas e quantidades de
alimentos para cada preparo. Outra medida para evitar
o desperdício.

Uma grande preocupação dos conselheiros é
orientar as escolas para evitar o grande desperdício de
alimentos nas escolas; o conselho orienta os gestores
e as próprias merendeiras da importância em se adotar
a prática de contar diariamente o número de alunos
por sala, para depois retirar do depósito a quantidade
suficiente de alimento para que não haja o desperdício
para que a alimentação escolar renda para mais dias.
As escolas que seguem essas orientações conseguem
atender por mais dias a alimentação das crianças. A
escola como um todo recebe orientações e incentivos
do conselho do CAE e do Setor Municipal de Alimentação Escolar de programarem a horta escolar com a
participação dos alunos e pais para complementar a
alimentação escolar saudável e nutritiva. Essa atividade
de cultivar a horta é monitorada em cada visita feita
pelo conselho e pela nutricionista.

O CAE também incentiva a implementação da
horta escolar para complementar a alimentação e criar
o hábito alimentar de consumir verduras e legumes.
A horta escolar só dará certo, se for construída pelos
alunos e toda comunidade escolar, hoje ela deve fazer
parte do Projeto Político Pedagógico para que todos se
responsabilizem, na construção da horta escolar.
Sabemos que os repasses dos recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
é pouco para atender toda a demanda de compra de
alimentos. Ainda dependemos exclusivamente do repasse do FNDE, mas quando todos se unem em prol
de uma alimentação saudável e nutritiva que atenda
às necessidades diárias dos alunos, com essa simples
iniciativa de contar diariamente o número de alunos
por sala é dizer não ao desperdício. É um trabalho árduo, mas dá grande resultado. As crianças passam a
frequentar a escola com mais assiduidade, pois sabem
que lá vão encontrar refeições preparadas com alimentos sadios e de qualidade, pois em muitos casos a alimentação escolar é o único alimento diário dos alunos.

O conselho já se planeja para fazer parcerias com
os conselhos escolares da rede municipal, não só para
fiscalizar, mas para saber a aceitabilidade da alimentação escolar pelos alunos e ampliar essa simples iniciativa de contar o número de alunos por sala, para verificar a quantidade de alimentos a serem preparados
evitando, assim, desperdício.

19

Prêmio CAE de Participação Social

O Conselho realiza suas visitas obedecendo ao
cronograma de visitas nas escolas urbanas e campesinas. São realizadas mensalmente quatro visitas sendo
duas urbanas e duas campesinas. Durante as visitas
são dadas orientações de manipulação dos alimentos,
higienização, averiguações do armazenamento da alimentação escolar, e são verificadas as fichas de recebimento dos produtos e seu prazo de validade.

escola é orientada a registrar em seu livro de ocorrência a visita do conselho.
As observações feitas nas visitas são discutidas
nas sessões, e a pauta é acessível aos conselheiros.
Cada conselheiro recebeu uma pasta para arquivar os
documentos das sessões, pois em todas as sessões são
disponibilizados as documentações de acordo com a
pauta.

O conselho adotou um relatório de aplicação
para as visitas escolares e um termo de responsabilidade com prazo de até trinta dias para as escolas se
adequarem às orientações do conselho e é também registrado em ata do conselho as visitas escolares. Cada

O conselho do CAE-Moju se esforça para desenvolver suas funções de fiscalizar e orientar a execução
do PNAE para garantir o fornecimento da alimentação
escolar de qualidade, durante os 200 dias letivos.

FIcA A DIcA!
O CAE pode tomar a iniciativa de desenvolver ações que ajudem as
escolas a estabelecer boas práticas relacionadas à alimentação escolar.
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Aos pés da Chapada do Araripe, em uma região fértil do Ceará, localiza-se o município de Brejo Santo. No semiárido a região tem vegetação
diversificada de cerrado e caatinga.
Os primeiros habitantes de Brejo Santo foram os índios Kariri. Hoje, em
2018, tem uma população estimada pelo IBGE de 49.109 habitantes, e
um índice de população escolarizada entre 6 e 14 anos de 92,5%.
Brejo Santo tem 38 escolas que atendem 11.886 alunos.
O Relato do CAE de Brejo Santo aponta para uma iniciativa bem sucedida que pode ser resumida na seguinte palavra: cooperação. O conselho
de alimentação escolar coopera com a política de nutrição do município.
Pelo relato é possível destacar a sensibilidade dos conselheiros na observação das necessidades nutricionais dos alunos e na busca de soluções
para a melhoria da qualidade nutricional da alimentação dos alunos e
suas famílias.
O relato de Brejo Santo ensina que as atribuições do CAE vão além do
parecer sobre a prestação de contas. O CAE deve cuidar para que as
diretrizes do PNAE sejam plenamente alcançadas.

cAFÉ DA MAnHÃ nAS EScOLAS:
UMA InOVAÇÃO nO cARDáPIO DAS EScOLAS DO MUnIcÍPIO DE BREjO SAnTO/ cEARá
Relato de Experiência do Conselho de Alimentação Escolar de Brejo Santo/CE

Autora: Maria de Fatima Alves Moreira

conselheiros:

No ano de 2015 o CAE é reconduzido por mais
quatro anos, e com isso foi possível desenvolver um
trabalho mais aguçado junto às escolas.

Ana Helena Rocha; cicero Aristarco Borges;
Francisca Bezerra de Arruda; Francisca nilda Goncalves Pinheiro; Geovany Alves Da Silva; Antonia
Alves xavier; Margarida Oliveira Da Silva; Selma
Lucia Da cunha Albuquerque Madeiro; Maria De
Fatima Alves Moreira; Maria janaina conceicao
cardoso Braga; Maria De Fatima Teles De Sousa;
jose norberto Alves Tavares; nedina Maria Alves
Patricio; Maria Do Socorro Goncalves cabral

No desejo de efetivar o controle de participação
social, o CAE de Brejo Santo, no ano de 2016, foi convidado para participar do projeto elaborado pelo município que seria a inovação do cardápio oferecendo mais
uma refeição no dia: o café da manhã.
É do conhecimento de todos a importância da
primeira refeição. Em muitas escolas que se localizavam em locais periféricos e que atendiam famílias em
situação de risco ou em estado de vulnerabilidade,
muitas crianças aguardavam o lanche de 10hs. Muitas
vezes, vinham sem perspectivas e estímulos, por lhe
faltarem o essencial, a alimentação.

O município de Brejo Santo está localizado no
Sul do Ceará, possui uma população estimada de acordo com o Censo de 2010 em 48.830 habitantes, com
IDHM 0,647.
O atual Conselho de Alimentação Escolar do
Município de Brejo Santo assumiu seu primeiro mandato no ano de 2012, com participação efetiva no que
se refere ao acompanhamento das ações do PNAE e
sua aplicabilidade nas escolas.

Na nossa percepção, muitos alunos vinham para
a escola sem o primeiro alimento do dia, o que consequentemente influenciava nos indicadores de desnutrição e na falta de concentração durante as aulas.
Conclusão: o café da manhã seria essencial.
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O Conselho de Alimentação Escola (CAE) teve
participação nas reuniões, junto aos pais, à comunidade escolar, consequentemente na gestão administrativa municipal e na gestão escolar, visto que os recursos
seriam complementados pelo município.
Não se mediu esforços em implantar o novo cardápio. Para o primeiro momento usou-se uma unidade
escolar para assim verificar a repercussão e aceitabilidade da comunidade. A primeira experiência realizada
foi na Escola Joaquim Furtado de Lucena, localizada na
Vila da Conceição, Zona Rural da cidade.

Brejo Santo, inclusive nos Centros de Educação Infantil, que atendam a demanda e as respectivas idades.
Tomando como base, temos o Centro de Educação Infantil Morro Dourado, localizado em um bairro de periferia, onde a maioria das crianças é carente. Ao visitar
esta unidade o Conselho de Alimentação Escolar (CAE)
encontrou crianças acompanhadas pelo nutricionista
do PSF e consequentemente com a alimentação diferenciada. Outras crianças, as de creche, por exemplo,
chegam na ansiedade do café da manhã. Então a primeira refeição (café da manhã) servida às 7h e 30 min,
e às 10h e 30 min o almoço (autosserviço).

O Projeto foi ganhando força e foi implantado
nas demais, pois a avaliação do CAE era de que o projeto gerou um impacto social positivo já que a experiência ajudaria na nutrição das crianças e adolescentes.
Os pais sentem-se felizes com essa inovação.

Já no período da tarde às 13h e 30 min é servido
suco com biscoito ou frutas e às 15h e 30 min o jantar
que eles chamam de “self service”. Compõem a agenda de merenda escolar: duas refeições pela manhã e
duas à tarde.

O Conselho de Alimentação Escolar acompanhou o passo a passo, e para expandir o projeto na
rede, foi realizando reuniões com acompanhamento
de uma equipe, inclusive da nutricionista.

O cardápio é diferenciado atendendo ao seguinte: a criança ou o adolescente ao entrar 7h e 30 min
da manhã já se encaminha para o refeitório onde se
distribui o café da manhã. Serve-se então:
Segunda-feira: Pão com Leite Caramelado
Terça-feira: Vitamina de Frutas com biscoito
Quarta-feira: Mingau com biscoito
Quinta-feira: leite com achocolatado e biscoito
Sexta-feira: Mingau com biscoito
O Conselho de Alimentação Escolar, em visitas a
algumas escolas, presenciou a satisfação dos alunos.
Além de ser um café da manhã, constitui-se em uma
acolhida diferenciada que envolve desde a auxiliar de
nutrição como os professores e o pessoal da gestão,
inclusive o porteiro que está lá ajudando na organização e distribuição. Há, ainda, a se destacar a oferta de
outros ingredientes que compõe o cardápio fornecido
pelo PAA: banana, goma, melancia, mamão, melão,
goiaba queijo, e o maracujá.

O trabalho do CAE não foi isolado, houve uma
rede de companheiros, inclusive com os produtores da
região que fornecem merenda do PAA, bem como a
participação voluntária dos funcionários da Secretaria
de Educação, do Departamento da Merenda Escolar,
que não medem esforços na distribuição destes alimentos. Há uma programação semanal do Departamento
na entrega e distribuição dos alimentos, principalmente das frutas e verduras. O CAE sempre presente com
sua representação.

No horário da tarde é servido suco com frutas
nativas da região. Introduz-se ainda a salada de frutas,
visto que moramos em uma região quente e principalmente nos meses de setembro até dezembro se dá preferência aos alimentos mais agradáveis, pois, a sopa,
por se tratar de um alimento quente, não é agradável
quando está muito quente. Muitas vezes é substituí-

Visto que, nesses 10 anos houve um avanço no
que se refere à implantação de politicas públicas e programas que favoreçam as crianças e adolescentes da
cidade, inclusive na educação, hoje o cardápio do café
da manhã é oferecido nas 36 unidades escolares de
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da por macarronada ou Frango ao molho ou cachorro
quente com suco de frutas.

A culminância do concurso aconteceu no dia 20
de outubro de 2017, às 15h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Brejo Santo-CE, com o
lançamento do livro das receitas participantes. Todas
as responsáveis pelas receitas ganharam certificados de
participação e um livro de receitas. A receita vencedora
em cada polo ganhou um diploma de reconhecimento
e um troféu. A receita vencedora geral ganhou uma
placa e foi exposta no refeitório da escola, além de um
diploma de reconhecimento e uma quantia em dinheiro equivalente a meio salário mínimo. Da Comissão
Julgadora participaram: 1 (um) aluno(a), 1 (um) nutri-

O Conselho de Alimentação Escolar de Brejo
Santo reúne-se mensalmente na sede da Secretaria
Municipal de Educação. Em uma das reuniões, por iniciativa do Conselho, pensou-se em acompanhar mais
de perto o cardápio oferecido, tanto café da manhã,
como no lanche, almoço e jantar. No acompanhamento foi possível perceber a criatividade das auxiliares de
nutrição, evitando inclusive o desperdício de comida.
Diante do exposto e do lançamento do concurso
Melhores Receitas pelo FNDE apresentou-se a proposta, de realizar em nível municipal um concurso similar
das melhores receitas. Foi um trabalho de três meses,
iniciando o projeto no mês de agosto e o concurso sendo efetivamente realizado em outubro.
O concurso foi todo regulamentado por edital.
Foram feitas reuniões com grupo gestor das escolas,
pais de alunos e comunidade escolar. O concurso ocorreu de 2 a 6 de outubro de 2017 com a seguinte metodologia:

cionista, 1 (um) conselheiro do CAE, 1 (um) conselheiro
do CME (Conselho Municipal de Educação) e 1 (um)
representante da Coordenação Municipal de Alimentação Escolar.

– 1ª Etapa (escolar): Os alunos escolhiam a melhor receita da sua escola. Cada turma escolheu dois
alunos, sendo um menino e uma menina, os quais, por
sua vez, reunidos em assembleia, fizeram a escolha.
Essa etapa ocorreu nos dias 17, 18 e 19 (terça, quarta
e quinta-feira).

Foi uma semana intensa de atividade do CAE,
no momento das degustações as merendeiras participavam como observadoras, as escolas também. No
dia do encerramento, foi oferecida uma recepção com
ofertas de brindes patrocinados por empresas locais.
A sociedade local foi mobilizada e todos os envolvidos foram agraciados com homenagem pela Gestão
Municipal em reconhecimento ao trabalho. Foram realizadas entrevistas com as vencedoras na Rádio Local e na mídia http://fpebrejosanto.blogspot.com.
Assim, em todos esses momentos sente-se que o
cardápio desde o café da manhã ao jantar é rico e
diferenciado, obedecendo ao que se é estabelecido
pelo PNAE.

– 2ª Etapa (regional): a receita escolhida em cada
escola concorreria com todas as receitas escolhidas nas
escolas do pólo. Cada escola mandou a receita concorrente para degustação numa travessa de vidro. Cada
receita foi identificada apenas com uma numeração,
de modo que a comissão julgadora não saberia a qual
escola pertencia.
-3ª etapa: A receita escolhida em cada pólo iria
concorrer entre todas as demais no dia 20 de outubro
de 2017, às 15h, na SME.

FIcA A DIcA!
O CAE pode desenvolver ações que concorram para a saúde, a nutrição e a qualidade de vida da comunidade escolar.
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A palavra sobral vem de “sobreiro”, uma árvore da família das fagáceas,
natural da região mediterrânea e muito cultivada para a extração de
cortiça. No dicionário Aurélio, sobral é “a quantidade mais ou menos
considerável de sobros ou sobreiros dispostos proximamente entre si”.
No Brasil, Sobral é, também, o nome de um município brasileiro do estado do Ceará. O IBGE estima uma população de 206.644 habitantes,
com taxa de urbanização de 88,35%. Da geografia de Sobral faz parte
o rio Acaraú. Sobral tem 57 escolas que atendem 34.811 alunos.
Sobral tem uma boa fama! Em 2015 apresentava um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 8,8, aparecendo como o município com o melhor índice do da Região Nordeste, e em primeiro lugar
entre todos os municípios brasileiros. Sobral zerou a taxa de abandono
escolar do 1° ao 5° ano.
Em relação à alimentação escolar é destaque a atuação do Conselho de
Alimentação Escolar que, além de executar as atribuições deﬁnidas em
lei, teve a iniciativa de utilizar a tecnologia de comunicação disponível
para criar pontes, construir diálogo, mobilizar e fortalecer a atuação do
conselho na comunidade local.

cAE EM AÇÃO: DE VISITA EM VISITAS DIALOGAnDO cOM A GESTÃO

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SOBRAL/CE

Autoras: Francisca Maria Azevedo da Ponte / Maria de Fatima Cunha Melo

conselheiros:

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar
(CAE) do Município de Sobral, Ceará, em conformidade com as normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), vem desenvolvendo suas atribuições de fiscalização e monitoramento junto ao Setor
de Alimentação Escolar e nas respectivas unidades escolares. O objetivo do PNAE, conforme definido no art.
4º da Resolução n.º 38/2009 do FNDE (2009), é:

Antonio jose Da Silva Mendes; Antonio joao
Maciel; Francisca Maria Azevedo Da Ponte; Francisca Suelly Ramos Barros; Indira Gaide De Aguiar
cavalcante; Maria Doralice Mendes De Araujo; jovania Belarmino Silva; jose Agostinho Albuquerque Viana; Maria De Fatima cunha De Melo; jose
Ocleciano Marcal De Oliveira; Maria Santana De
Sousa; Francisca Marclides Dos Santos; Maria Suzana Araujo Moreira; Gilvan Azevedo Ferreira

[...] contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento
escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis
dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e
nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas
necessidades nutricionais durante o período letivo.
O referido Conselho atua na elaboração e execução da política de alimentação e nutrição dos escolares
sob a responsabilidade direta da Prefeitura. Para maior
visibilidade das ações, acompanhamento e participação social, o CAE tem uma página do facebook onde
são registradas todas as atividades. Esse conselho realiza reuniões mensais ordinárias, em datas definidas
previamente.
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Os conselheiros do CAE fiscalizam e acompanham a aplicação dos recursos financeiros destinados
à merenda escolar tais como: chamadas públicas, licitações e através de visitas periódicas às escolas onde é
feito o controle do estoque, do cardápio que está sendo servido aos alunos, pesquisa de aceitação e proposta de adaptação da merenda escolar para uso de produtos regionais, levando em conta o custo/benefício e
hábitos alimentares. Os produtos são adquiridos por
meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) com o uso de, pelo menos, 30% dos recursos
financeiros para a compra de alimentos diretamente da
agricultura familiar, seguindo determinação do FNDE.

templadas no Plano de Trabalho, através do qual, conselheiros são convidados a participar das visitas com o
intuito de supervisionar, controlar e avaliar a execução
das atividades da merenda escolar nas escolas municipais de Sobral.

Cada escola tem um funcionário responsável
pelo recebimento e acompanhamento do estoque de
merenda escolar, que busca a melhor maneira de armazenar e bem utilizar a merenda. A alimentação escolar já é uma política consolidada no município de
Sobral, tendo como objetivo contribuir para o crescimento biopsicossocial dos estudantes, com ênfase no
desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis e
repercussão no bom rendimento escolar e na aprendizagem.

dedetização, laudo de potabilidade da água e o acompanhamento da hora do lanche”.

A presidente do CAE, a professora Fátima
Cunha, destaca a importância da fiscalização nas escolas pois essa atividade auxilia na garantia de qualidade
da alimentação dos educandos. “Durante as visitas,
são verificados diversos elementos, como o controle de
estoque, prazo de validade dos alimentos, o trabalho
realizado pelas manipuladoras de alimentos, a higienização dos ambientes, a validade dos certificados de

A merenda escolar representa um atrativo para
a frequência de considerada percentagem de alunos
matriculados nas escolas públicas, consistindo em uma
atividade integrada de ensino (OLIVEIRA, 1997).

O ponto de destaque observado nas visitas do
CAE, em 2018, foram as atividades realizadas no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Leite,
cujo principal objetivo é contribuir para o abastecimento alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da distribuição gratuita de leite. O
CAE, em parceria com o CONSEA, a Coordenadoria da
Agricultura e Pecuária da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria da Educação
distribuem o leite oriundo do Programa para as escolas, onde foi planejado um cardápio suplementar para
boa utilização deste produto.

Durante as visitas, são verificados também os
utensílios utilizados na manipulação dos alimentos,
bem como, realizada pesquisa de aceitabilidade, quando se faz um momento lúdico com os alunos para
constatar de quais itens do cardápio eles mais gostam
e quais os que eles menos aceitam. Essas visitas fazem
parte de um roteiro estabelecido no primeiro mês de
cada ano em reunião ordinária do CAE que estão con-

Nas visitas aos estabelecimentos de ensino, identificamos também a dedicação das manipuladoras de
alimentos em realizar receitas como queijo, canja, canjica, iogurte, coalhada, vitaminas, entre outros. A nutricionista da Secretaria da Educação, Rayana Rocha,
responsável pela elaboração dos cardápios da Rede
Municipal de Educação, orientou as escolas sobre a
melhor forma de utilizar o leite com receitas especí-
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ficas e distribuiu uma cartilha sobre boas práticas em
manipulação de alimentos. Existe um cuidado no setor
da merenda escolar em garantir que os produtos entregues às unidades escolares estejam dentro dos padrões
de qualidade, sendo necessário realizar visitas técnicas
e atendimento nutricional.

Segundo a conselheira Francisca Azevedo, “a visita in loco se tornou uma estratégia de monitoramento com caráter fiscalizador e pedagógico pois, em cada
visita, os conselheiros entram em contato com todos os
atores envolvidos com a merenda escolar”.
Após a finalização das inspeções mensais é elaborado um relatório de todas as visitas realizadas com
as devidas orientações e sugestões a serem implementadas. É nesse momento que o Conselho dialoga com
a gestão. E desse dialogo resultam estratégias de intervenção e ações de aprimoramento dos serviços.

Segundo a Portaria nº 1428/MS, de 26 de novembro de 1993, boas práticas são normas de procedimentos para atingir um determinado padrão de
identidade e qualidade de um produto e/ou serviço na
área de alimentos, cuja eficácia e efetividade deve ser
avaliada através da inspeção e/ou investigação.

Os relatórios mensais são assinados e apresentados aos setores responsáveis para melhor acompanhamento da merenda escolar servida nas escolas municipais.

Durante o ano de 2017, foram realizadas 99 visitas nas unidades escolares e, em 2018, até a presente
data, o CAE já fez 70 visitas.

FIcA A DIcA!
Dialogar é a chave!
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TEOTÔnIO VILELA/AL

n O R D E S T E

Teotônio Vilela é um município localizado no leste do estado de Alagoas,
terra onde nasceu o político Teotônio Vilela que se destacou na luta pela
redemocratização do Brasil e se imortalizou nos versos da composição
de Fernando Brant e Milton Nascimento: Quem é esse viajante/ Quem é
esse menestrel/ Que espalha esperança/ E transforma sal em mel?
Quem nasce em Teotônio Vilela é “vilelano”. Com uma população estimada para 2018 pelo IBGE de 43.960 habitantes, tem 96.9% da população entre 6 e 14 anos escolarizada. São 38 escolas municipais que
atendem 13.519 alunos.
E olha que interessante: três merendeiras de Teotônio Vilela foram semifinalistas no Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar!
O relato do CAE de Teotônio Vilela mostra que o Conselho pode tomar a
iniciativa de promover ações de interesse da comunidade e que cooperem para o bem estar e a saúde de todos.

PALESTRA EDUcATIVA DO cAE: EScOLA E FAMILIA jUnTOS
POR UMA ALIMEnTAÇÃO SAUDáVEL; cOnScIEnTIZAÇÃO E InFORMAÇÃO
Relato de Experiência do Conselho de Alimentação Escolar de Teotônio Vilela/ AL

Autora: Galdene Vieira da Rocha Santos

conselheiros:

Em conversa com os professores e gestores das
escolas, foi possível constatar que o currículo escolar
contempla o tema alimentação saudável e os professores trabalham projetos de práticas alimentares saudáveis com os alunos o ano inteiro. Porém, o trabalho
que a escola faz, os pais desfazem em casa. Percebemos então, que o CAE precisava entrar em ação, como
parceiro da família e da escola.

Albertina Maria da Silva; Marcela Gomes
cipriano Silva; Ana Paula costa dos Santos; Patricia Souza Teodora do Rosario; Erica Micherline
da Trindade Santos; Emerson Marciano de Almeida; Galdene Vieira da Rocha Santos; Maria joselia
Vivaldo da Silva; Margarete dos Santa Trindade;
Francisco de Assis; jose Francisco da Silva; Tarcisia
Luzia dos Santos; Edson Rogerio Barros.
Exercer o controle social não é só fiscalizar, é
olhar além de nossas atribuições.
O Conselho de Alimentação Escolar-CAE do
município de Teotônio Vilela-AL, em seu trabalho de
fiscalização nas Escolas da Rede Pública Municipal de
Ensino, constatou que muitas crianças e adolescentes
traziam de casa lanches como: salgadinho de pacote,
refrigerantes, balas, pirulitos, chicletes e biscoitos recheados. Mesmo a escola oferecendo uma merenda de
qualidade, balanceada e obedecendo a um cardápio
elaborado pela nutricionista, as crianças ainda assim,
comendo da merenda, levavam os lanches citados acima, muitos colocados na bolsa pelos pais e mães.
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Preocupados com essa situação e em consonância com a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013,
que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar
aos alunos da educação básica no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no seu Art.
3º, diz que: “o PNAE tem por objetivo contribuir para
o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de
práticas alimentar saudáveis dos alunos, por meio de
ações de educação alimentar e nutricional e da oferta
de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo”. Como presidente do
Conselho lancei a proposta aos conselheiros de incluir
no nosso Plano de Ação, atividades que objetivassem
desenvolver estratégias de informação às famílias enfatizando sua corresponsabilidade e a importância de
sua participação para a obtenção de uma alimentação
mais saudável no ambiente escolar. Pensamos em realizar palestras sobre temas variados (Desnutrição ou
deficiências nutricionais; Obesidade infantil; Construção de hábitos alimentares saudáveis e conhecendo o
cardápio da merenda escolar).

Para realizar a palestra foi convidada a ex-conselheira do CAE de Teotônio Vilela, professora Elenilma
de Lima Aragão, acompanhada da nutricionista que
cuida da merenda escolar do município, Maria dos Prazeres.
Antes apresentamos o projeto e entregamos o
material pronto para palestra, o qual foi aprovado pela
nutricionista.
Tivemos o apoio para realização deste projeto da
Secretaria Municipal de Educação. Nossa experiência
exitosa se iniciou dia 13 de agosto na Escola Municipal de Educação Básica Monteiro Lobato. A gestão
da escola abraçou o projeto do CAE que elaborou os
convites e todo material para realização do evento. A
palestra foi divulgada para toda comunidade escolar e
para todos os pais e mães dos alunos. A escola atente
educação infantil (pré-escola) e ensino fundamental do
1º ao 3ª ano. Um pouco mais de 200 alunos matriculados.
A Palestra Educativa teve o tema Escola e Família
juntos por uma alimentação saudável: Conscientização
e Informação. O público alvo é a família.
Neste dia, 13 de agosto de 2018, na Escola Municipal de Educação Básica Monteiro Lobato, contamos
com a presença dos pais e mães na escola, e a gestão
escolar preparou o espaço para recebê-los com muito carinho. Alguns conselheiros se fizeram presentes,
pois foram divididos os dias das palestras para cada
conselheiro participar. Foi um momento muito importante, um espaço de informações e conscientização às
famílias sobre a importância da alimentação saudável,
os riscos dos alimentos com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar e sal. Houve o incentivo
ao consumo de frutas, legumes e verduras.

Elaborei então, um Projeto: Palestras Educativas
do CAE. Para o primeiro circuito de palestra, escolhemos o tema: “Escola e Família juntos por uma alimentação saudável: Conscientização e Informação”.

Falamos também sobre o conselho de Alimentação como órgão fiscalizador, sobre o controle social
e sua importância, o papel relevante das merendeiras
que são responsáveis pela preparação da merenda das
crianças, da importância do cardápio equilibrado nutricionalmente e com refeições adequadas para a saúde
das crianças e sobre o PNAE.

Apresentei aos conselheiros em reunião ordinária, quando foi aprovado e, em seguida, aos diretores
das escolas, os quais poderiam agendar datas com o
Conselho para realização da palestra.
A Escola Municipal de Educação Básica Monteiro
Lobato foi a primeira a agendar a atividade junto ao
CAE. Em seguida, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Geraldo Gomes de Barros e estaremos fechando o cronograma com todas as escolas da rede pública
municipal de ensino de Teotônio Vilela-AL. A atividade
foi iniciada em agosto de 2018 e será encerrada em
novembro de 2018.

No final da palestra foi feita uma socialização do
que estava sendo repassado através de uma dinâmica.
Aconteceram momentos nos quais os pais e mães falaram sobrea alimentação dos filhos em casa, pois a escola cuida da criança também no aspecto alimentar e
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pedagogicamente constrói valores, mas, a família pode
desconstruir com os maus hábitos alimentares.

saudável, incentivando a valorização de hábitos saudáveis e mudando o estilo de vida dos educandos e
ajudando e contribuindo para uma melhor aprendizagem das crianças, pois uma criança bem alimentada e
saudável aprende mais.

O que nos trouxe uma grande satisfação foi ver
os depoimentos das mães e pais falando que não tinham o conhecimento dos perigos dos refrigerantes.
Foi agradável ver mães emocionadas falando que não
iriam mais deixar os filhos comerem esse tipo de alimento, pois não sabiam dos perigos à saúde. Inclusive,
uma mãe chorou dizendo que ela colocava refrigerante todo dia na mesa e hoje com nove anos de idade
a criança está diabética. Esse depoimento serviu de
exemplo para todos.

Esse trabalho do CAE, uma atividade de informação e conscientização sobre a importância da alimentação saudável às famílias foi de grande valia.
Tivemos o cuidado de incentivar a retirada dos
alimentos pouco saudáveis aos poucos, evitando simplesmente proibir. Acreditamos que a postura mais

Ficou claro o quanto esta palestra irá contribuir
para a melhoria de vida de muitas crianças e até das
famílias.
Quatro dias depois voltamos na escola e conversamos com a direção, que comunicou que muitas
crianças deixaram de levar lanche de casa, como refrigerantes, salgadinho de pacote e biscoito recheado.
Vamos continuar voltando a visitar a escola,
mesmo fora do cronograma de fiscalização. Pois precisamos analisar os resultados obtidos, para ver se foi
alcançado ou não o objetivo proposto. Já de inicio tivermos a certeza que sim. E estamos muito felizes pelo
sucesso desse projeto nesta escola.

acertada não seria proibir o consumo de alguns alimentos. Mas, ter muitas opções saudáveis para substituir. Falamos que na escola já existe uma merenda
de qualidade para seus filhos e que eles não precisam
trazer nada de casa.

No dia 17 de agosto realizamos a mesma palestra na Escola Municipal de Ensino Fundamental Geraldo Gomes de Barros. E tudo correu bem quanto na
Escola Monteiro, com momentos emocionantes e ímpares, pois vimos que os pais e mães ficaram satisfeitos
com as informações repassadas e falaram que foi muito importante esse momento de informação e conscientização quanto à alimentação dos filhos.

Não queremos parar! Vamos levar essas informações e vamos conscientizar a todas as famílias, ajudando as escolas, que já consideram que a alimentação no
ambiente escolar pode e deve ter função pedagógica
inserida no contexto curricular, ajudando o PNAE, cooperando com nosso município, nossa educação, nossas
crianças vilelenses.

O Conselho de Alimentação está muito feliz com
esta experiência exitosa, pensando na saúde das crianças, ensinando as famílias o que é uma alimentação

Com mais saúde teremos melhores resultados na
aprendizagem escolar. Exercer o controle social não é
só fiscalizar, é olhar além de nossas atribuições.

FIcA A DIcA!
O controle social do PNAE pode tomar iniciativas que incentivem a
saúde e a alimentação saudável da comunidade.
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Duque de Caxias é o nome de um importante município da região metropolitana do Rio de Janeiro. O município tem esse nome porque foi por
lá que nasceu o Duque de Caxias, Luis Alves de Lima e Silva, em 1803.
Caxias é um personagem importante da história do Brasil, especialmente
por sua atuação na Guerra do Paraguai como chefe das forças brasileiras.
O município de Duque de Caxias possui 183 escolas municipais, com
80.026 alunos. Além disso, tem duas escolas federais e 88 escolas estaduais, sendo uma delas técnica. O FNDE repassou em 2018, no âmbito
do PNAE, um valor superior a três milhões e meio de reais para a Prefeitura de Duque de Caxias. A taxa de alfabetização de pessoas residentes
no município com dez anos de idade ou mais está em torno de 92,40%.
O Conselho de Alimentação Escolar de Duque de Caxias revela uma experiência interessante: promover, em parceria com outros conselhos,
uma oportunidade de entrar em contato direto com a comunidade para
divulgar ideias, trocar opiniões, informar sobre o PNAE e mobilizar a
comunidade. Uma iniciativa que representa em essência o conceito de
participação social.

nA PRAÇA E nO cAMPO... cAE E cOnSEA SEMPRE ATUAnDO!

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DUQUE DE CAXIAS/ RJ

Autores: Sidney Campos Neves, Solange Bergami, Aracy Gomes de Oliveira e Carlos Alberto Pire

conselheiros:

Neste local, há barracas da Feira Popular da Agricultura Familiar dos Agricultores do Município e da
Economia Solidária, que comercializam seus produtos.
Portanto, aquele espaço público acaba por se constituir em local apropriado e uma forma abrangente de
diálogo com a sociedade sobre a política de segurança alimentar e nutricional e a alimentação escolar no
PNAE.

Ana Lucia Dos Santos Albuquerque De Almeida; Ana Paula De Almeida Bernardino; Araci
Gomes De Oliveira; Elyane Pereira Da Silva; carlos Alberto Pires; Alessandra De Souza Soares
Vieira; jose Olympio De Mattos; Daniel Barboza
Da cunha; Romenilda De cassia Azevedo; Marisa Vieira cezar Da Silva; Sidney campos neves;
Maria Luiza Puggian Romualdo; Solange Bergami;
Luciene Andrade De Souza.

TEMA E AÇÕES:
TEMA: “NA PRAÇA E NO CAMPO... CAE E
CONSEA SEMPRE ATUANDO!”

O Conselho de Alimentação Escolar de Duque
de Caxias – RJ, e o CONSEA – Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias – RJ,
realizam, desde o ano de 2015, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, atividades no mês de
Outubro, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação.

Ações: Na Praça: panfletagem; passeio na praça
pelas barracas dos agricultores familiares; instalação da
roda de conversas; lanche compartilhado; visita posterior aos agricultores no campo.
LOcAL DA REALIZAÇÃO E DATA:

Dentre essas atividades, escolhemos para o presente relato ao PRÊMIO CAE de Participação Social –
“Participação Social no Cardápio do Dia”, a Roda de
Conversas, atividade realizada na Praça no Centro de
Duque de Caxias.

Praça Roberto Silveira – Centro do Município de
Duque de Caxias – RJ
Meses de Outubro – Semana do Dia Mundial da
Alimentação
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OBJETIVOS:

Hortas Comunitárias;

- Sensibilizar a sociedade para a participação, a
importância e o direito à alimentação adequada e saudável;

- Integrar ações do CAE e CONSEA visando o
fortalecimento das políticas de segurança alimentar e
nutricional, envolvendo ainda o COMPADER – Conselho Municipal de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento
Rural de Duque de Caxias;

- Criar canal de comunicação com a sociedade;

- Divulgar o CAE e o CONSEA como órgãos propositivos, deliberativos e de controle social das políticas
públicas.

- Refletir sobre os problemas enfrentados pelos
pequenos agricultores familiares, desde a falta de infraestrutura às mudanças climáticas;

PARTICIPANTES:

- Fortalecer a agricultura familiar local;

- Conselheiros do CAE, CONSEA e COMPADER;

- Valorizar a importância do PNAE e o direito à
alimentação escolar e divulgar o processo de aquisição
de gêneros, a entrega nas creches e escolas, o preparo,
armazenamento e consumo em quantidade e qualidade aos educandos;

- CAESC/SME; DESANS e demais Representantes
do Poder Público;
- Agricultores Familiares;

- Relacionar, no diálogo com a sociedade, possíveis problemas encontrados na implementação do
PNAE, a serem acompanhados pelo CAE;

- Profissionais da Educação, Pais, Mães, Responsáveis de alunos e Estudantes;

- Construir estratégias que sensibilizem o poder
público e incentivem os agricultores locais para a chamada pública da agricultura familiar para a alimentação escolar, orientando para o processo de habilitação
e regularização através das DAPs Jurídicas;

- Público que circula na Praça Pública.
METODOLOGIA (ROTEIRO DE ESTRATÉGIAS):
- Preparação do local: infraestrutura necessária
(mesas, cadeiras, som, banners, etc...);

- Incentivar visitas no campo aos agricultores
familiares do Município, ao Projeto PAIS e ao Projeto

- Panfletagem de material sobre o Dia Mundial
da Alimentação;
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- Passeio pelas barracas dos agricultores, valorizando seus produtos;

a alimentação servida nas escolas, remete ao CAE a
perspectiva de acompanhamento e controle social para
além das visitas realizadas às Unidades Escolares.

- Instalação da Roda de Conversas na Praça;
A culminância com o “lanche saudável”, é uma
oportunidade de vivenciar a forma prazerosa e acolhedora que o alimento partilhado proporciona.

- Exposição de temas pelos Conselheiros: CAE
e CONSEA, sobre a política de Segurança Alimentar e
Nutricional, Alimentação Escolar no PNAE e Agricultura Familiar;

Realizamos ainda, visitas no campo aos agricultores familiares e ao Projeto PAIS, posteriormente à Roda
de Conversa, proposta motivada a partir dos debates.

- Relatos dos Agricultores Familiares;

Uma experiência incrível que nos mostrou a importância de realizá-la de maneira sistemática, todos
os anos.

- Problematizações e propostas a serem levadas
para as reuniões dos Conselhos;
- Culminância: mesa na Praça com lanche saudável compartilhado;
- Agendamento de visitas aos agricultores familiares e ao projeto PAIS no Município.
AVALIAÇÃO:
Nossa Roda de Conversas na Praça é um evento
muito significativo e diferente. Traz o debate sobre o
direito humano à alimentação saudável, as dificuldades
dos agricultores familiares, a qualidade da alimentação
escolar servida nas várias escolas e creches do Município e as possibilidades de propostas a serem encaminhadas pelo CAE e CONSEA na implementação das
políticas públicas que melhorem o sistema.
Além disso, conversar com a população e refletir
sobre o tema da alimentação saudável e ouvir sobre

FIcA A DIcA!
Fazer parcerias com outros conselhos e conversar com a comunidade!
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Bem ao lado da cidade de São Paulo, está Guarulhos, a segunda cidade
mais populosa do Estado de São Paulo. Existem em Guarulhos vários
parques importantes que ajudam a preservar flora e fauna, mas a cidade
é conhecida mesmo por ter o aeroporto de maior movimento do país.
A cidade tem uma população de mais de um milhão de habitantes em
área urbana, pois não possui área rural. Tem muitas indústrias, um parque comercial animado, e até um esporte pouco conhecido e praticado
no Brasil: o rúgbi.
No município são 195 escolas com cento e dezesseis mil, seiscentos e
quarenta e nove alunos matriculados.
Em cidades assim, grandes e populosas, normalmente há um distanciamento entre os gestores e a comunidade. O Conselho de Alimentação
Escolar de Guarulhos relata uma experiência que minimiza o distanciamento com uma de suas ações. E, além disso, dá visibilidade a atuação
do CAE.

PARTIcIPAÇÃO POPULAR nAS REUnIÕES MEnSAIS DO cAE DE GUARULHOS

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE GUARULHOS/SP

Autor: Marcelo Colonato

conselheiros:

Em seguida, fizemos reuniões com diretores das
142 escolas da rede municipal e 60 diretores das escolas conveniadas sensibilizando a importância da participação da população nas discussões sobre a alimentação escolar.

Flavio Ferreira; Romario Dos Santos De Andrade; Gisela Mayumi Kodama; Luciana De Araujo
Pelouchas; Gloria De Fatima Ferreira Gomes; Bertulino Santos Santana; Marcelo colonato; Marcelo Alves; Mirian Ferreira De Barros Luiz; Daniela
Deamo; Robson Pacheco Lerias; Daniel Serpa De
Brito; Valdice Amorim calisto De Souza; Waldeilza
Andreza Da Silva.

A partir daí, começamos a colher os frutos, sendo que desde a primeira reunião do CAE nesse novo
formato em 2007 até os dias de hoje, com uma média
de público de 120 pessoas/mês já soma o expressivo
número de mais de 8 mil participantes nas reuniões
(listas de presenças arquivadas para consulta no CAE).

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar
de Guarulhos criado pela Lei Municipal nº 5647/2001
e Regulamentado pela Lei Municipal nº 6608/2009
vem realizando ações importantes na cidade desde sua
criação, mas foi no ano de 2007 onde começou um
grande movimento de participação popular nas reuniões mensais do CAE.

Nessas reuniões, além de debates sobre alimentação escolar, sempre trazemos novidades com palestras referentes ao tema. O público que geralmente
participa é: cozinheiras, pais de alunos, diretores, sociedade civil, alunos de universidades/faculdades, etc.

A partir de 2007 o Conselho deixou de ter reuniões esporádicas durante o ano das quais participavam somente conselheiros e passou a realizar reuniões
mensais abertas a população. Iniciou-se um trabalho
estratégico junto às escolas para que aumentasse a
participação popular nas reuniões. Os primeiros passos
foram de conscientização, através de informativos, ofícios e redes sociais.

Também é obrigatória a presença de representantes do governo municipal que escutam as demandas dos presentes e conseguem resolver com maior rapidez. A nutricionista responsável técnica, sempre faz
uso da palavra com informações, novidades, dificuldades e soluções da alimentação escolar naquele mês. Ao
término de cada reunião mensal é realizada uma ata
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cuja leitura é feita sempre na reunião seguinte (arquivadas no CAE de Guarulhos).

alimentação escolar de seus filhos nas escolas; a contribuição de todos em melhorar o cardápio escolar; e a
troca de experiências entre as escolas da rede.

Dentre todos os avanços que o CAE de Guarulhos avalia com essa participação está, sem duvidas, a
breve solução de problemas apontados pela população; um maior envolvimento dos pais com relação à

Lembramos que as reuniões entre somente os
conselheiros ainda continua, por questões mais pontuais que precisam ser resolvidas.

FIcA A DIcA!
A continuidade das ações traz resultados consistentes, e uma participação popular intensa fortalece o controle social do PNAE!

36

Relatos Vencedores - 1a Edição/2018

S A L I n A S / M G

S

U

D

E

S

T

E

Situada no norte de Minas Gerais, a cidade é conhecida pela qualidade
do requeijão, da carne de sol, e... da cachaça que produz! Salinas é considerada a Capital da Cachaça. Uma cidade tipicamente mineira: muita
tradição, festas populares e comida gostosa.
Segundo o IBGE a estimativa da população em 2018 é de 41.349 habitantes, a taxa de escolarização da população entre 6 a 14 anos é de
97,2%. O município tem 24 escolas municipais.
O conselho de alimentação escolar de Salinas apresenta, em seu relato,
uma prática que valoriza a organização interna do conselho e também
a articulação com os setores do executivo que possibilitam ações que
interferem nas políticas de segurança alimentar e nutricional.
A articulação entre conselho de alimentação escolar com os setores da
entidade executora em uma ação cooperativa tem como resultado a
efetividade do controle social.

O cARDáPIO EScOLAR MUnIcIPAL E SEUS DESAFIOS

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SALINAS/MG

Autor: Lenir Teixeira Espíndola Costa

conselheiros:

Ação construído pelos membros. As reuniões são realizadas nas segundas terças-feiras de cada mês, às
8 horas, no prédio da Câmara Municipal de Salinas,
localizada à Rua Antônio Castro, número 46, centro,
cedida pelo presidente da instituição, mediante ofício encaminhado pela presidente do CAE. Tais reuniões visam o fortalecimento do Conselho através de
debates abertos ao público, sobre diversos assuntos
relacionados à alimentação escolar, como também o
cumprimento do plano de ação, executando as visitas
nas instituições escolares, local de armazenamento dos
alimentos e também em alguns fornecedores de produtos alimentícios.

joao Gomes Pinho; Adriana Dos Anjos Silva;
jose Edmilson Santos Guedes; clarice Glace Bretas; Lenir Teixeira Espindola costa; Sonia Pereira
Do nascimento; Mercia Deibe Miranda Silva; Flavia Adriana neres Silva; Rejeane Alves De Almeida; Eli Rosenilde de Araujo; Valdeir Martins De
Melo; Maria Aparecida Sena Martins.
O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um
órgão deliberativo, fiscalizador, de assessoramento e
acompanhamento, tendo como objetivo efetivar a democracia participativa e o controle social, previstos na
Constituição Federal. O conselho é um canal de comunicação entre a sociedade e as entidades que executam, coordenam e fiscalizam o Programa Nacional de
Alimentação Escolar.

A equipe do Conselho de Salinas preza pela qualidade e higienização dos alimentos. Por isso, uma das
medidas tomadas nas reuniões com iniciativa da nutricionista, foi a higienização de todas as caixas d’agua
do município, durante o recesso escolar, através de
parceria com o departamento de Recursos Humanos
do município para disponibilizar servidores de limpeza das caixas. Aconteceram, também, palestras com a
equipe da Vigilância Sanitária e os diretores das escolas,
para falar da importância da limpeza das caixas, pois a
água é um alimento fundamental e essencial para o
ser humano. Buscou-se ainda parceria com a Copasa,
companhia responsável pelo tratamento e distribuição

O CAE – Conselho da Alimentação Escolar de Salinas-MG tem atuado de forma efetiva e contínua, procurando cumprir com as demandas exigidas, primando
pela qualidade da Alimentação Escolar.
A operacionalização do Conselho funciona de
acordo com a programação estabelecida no Plano de
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de água no município, para analisar o PH da água.
Outra medida foi a capacitação dos manipuladores de alimentos das escolas da rede municipal de
ensino, conscientizando-os da importância de aprimorar o conhecimento em todas as etapas do processo
de preparação dos alimentos. Nessa capacitação, a nutricionista distribuiu o cardápio para os participantes,
para que acompanhassem e analisassem junto com
os representantes do CAE. Essa foi uma ótima oportunidade de todos serem contemplados com maiores
informações tirando dúvidas referentes ao cardápio divulgado nas escolas municipais após análise e aprovação do Conselho e atendendo ao interesse do público
presente.
Rotineiramente são feitas visitas às escolas na
zona urbana e rural, no intuito de averiguar, acompanhar e observar o espaço físico, a manipulação dos
alimentos, data de validade dos produtos alimentícios,
o cumprimento do cardápio diário e a aceitabilidade
dos preparos inseridos no cardápio e a forma como são
executados.
Através da averiguação percebe-se o contentamento de toda comunidade escolar uma vez que a alimentação oferecida aos alunos nas escolas do município tem sido rica na diversidade de nutrientes. Como a
alimentação escolar tem sido de grande aceitação pelos discentes, o prefeito municipal fez algumas visitas
nas escolas em parceria com o CAE, durante as quais
detectou a satisfação das crianças e de toda comunidade escolar através dos depoimentos destes.

calizada na Avenida Antônio Carlos, nº 1170 no Bairro
São Geraldo, onde iniciamos esse projeto de estudo do
cardápio escolar com 570 (quinhentos e setenta) crianças do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano.
Atividades que facilitam o diálogo, palestras, o
estudo do cardápio, reuniões com os pais e slides com
fotos dos alimentos oferecidos aos filhos foram as estratégias utilizadas para conseguirmos que a maioria
dos alunos aderisse aos alimentos ofertados pela escola. Contamos com o auxílio dos pais.

Um dos maiores desafios enfrentados em relação à Alimentação Escolar são os alimentos não saudáveis que os pais enviavam para as escolas dentro das
lancheiras para servir de merenda. Sabe-se que estes
alimentos prejudicam a saúde e geram várias doenças
como: obesidade infantil, diabetes, colesterol, dentre
outras. Preocupados com essa situação, o CAE, em
parceria com as nutricionistas, no início do ano letivo
no município, convidou as diretoras das escolas para
que realizassem nas unidades escolares um trabalho
educativo através do cardápio escolar de forma interdisciplinar durante as aulas e procurando dialogar com
os pais, sobre os malefícios dos produtos não saudáveis e a importância dos nutrientes no cardápio escolar,
mudando os hábitos alimentares dos alunos e famílias.

Os professores foram instruídos pelos supervisores escolares a introduzir em todos os conteúdos o estudo do cardápio. Com os alunos foram desenvolvidas
atividades interdisciplinares como: o valor nutritivo dos
alimentos, gráficos, tabelas, variedade dos produtos,
zona rural e urbana, gêneros textuais como receitas,
textos informativos, poesias, cartazes, cardápio, histórias em quadrinhos, vídeos e mapas explorando as
regiões de onde os alimentos são produzidos, dentre
outros.
Essas ações têm motivado os alunos a estarem
consumindo alimentos nutritivos e em especial frutas e
hortaliças. Percebeu-se um estreitamento no foco en-

Como exemplo, temos a experiência piloto da
Escola Municipal Professora Áurea Paula de Souza, lo-
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tre as famílias e a escola engajado no processo educacional voltado à boa alimentação infantil.

las municipais de Salinas.
O munícipio de Salinas tem utilizado mais de
30% (trinta por cento) dos recursos financeiros repassados pelo FNDE com aquisições de gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar, incentivando a
consumir alimentos saudáveis produzidos na região,
diversificando o cardápio da alimentação escolar.

Observou-se, também, algo interessante em relação à limpeza do espaço físico, que melhorou já que
as crianças não poluem o ambiente da escola com as
embalagens dos alimentos inadequados, que são restritos conforme a legislação da alimentação escolar.
Com a repercussão do trabalho que valoriza a
boa qualidade da alimentação escolar do município, o
CAE foi convidado pela radio difusora da cidade para
uma entrevista, na qual teve a oportunidade de relatar
sobre a boa aceitação da alimentação escolar e a importância da agricultura familiar no cardápio das esco-

O trabalho piloto com o cardápio escolar implantado na Escola Municipal Professora Áurea Paula de
Souza será estendido às demais escolas da rede municipal em razão dos êxitos alcançados na referida instituição, onde contaremos com a parceria de diversos
profissionais envolvidos na educação e no bem estar
das crianças.

FIcA A DIcA!
A Educação Alimentar é um dos objetivos do PNAE. E o cardápio pode
ser um importante instrumento pedagógico!
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Conta a lenda que o nome Encantado da pequena cidade do Rio Grande do Sul surgiu porque dois índios estavam andando de canoa no Rio
Taquari e ao verem um vulto branco, ficaram encantados. Neste caso
a palavra “encantada” está sendo usada como adjetivo, no sentido de
“estar arrebatado”, “enlevado”. Pode ser que encantado fique quem
chega ao local.
Encantado tem 16 escolas e 1725 alunos na rede de ensino da cidade.
Por causa de sua tradição italiana a alimentação escolar deve ser compatível com essa cultura alimentar regional.
Em 2016 a aquisição de produtos da agricultura familiar tinha atingido
um índice abaixo do que prescreve a lei. Como se sabe, no mínimo 30%
dos recursos federais deve ser utilizados para a compra de alimentos
da agricultura familiar. O CAE não aprovou esse dado e resolveu agir. O
Relato da experiência de Encantado mostra um caminho para a solução
dos problemas da gestão.

O cOnTROLE SOcIAL nA cHAMADA PÚBLIcA

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ENCANTADO/RS

Autor: Deise Buffon

conselheiros:

Com o objetivo de efetivar e aprimorar o seu
papel, o Conselho de Alimentação Escolar no controle
social passou, em 2017, a visitar in loco os agricultores
e agroindústrias habilitados no processo de Chamada
Pública 01/2017. A demanda para que estas visitas
ocorressem surgiu ainda em 2014, após denúncia ao
Tribunal de Contas. O conteúdo desta denúncia era de
que alguns produtos comercializados pela agricultura
familiar não possuíam produção local, e sim eram adquiridos em centros de distribuição.

Andrenise Da costa Pinto; Aniele Da costa
Pinto; Deise Buffon; Michele cella; Denise Barronio Do Monte Gianezini; cleiniane Marla joris
Ilga; Luciane Feliceti; Angelica Severgnini; Marisa
Mariotti; Elaine Dalmoro Kunzler; Stefanie casagrande; Serenita Margarida Spessato; Tatiane Turatti Orlandini; Maria Lourdes Franco.
A Rede Municipal de Ensino de Encantado possui aproximadamente 1800 alunos, distribuídos em 16
unidades, sendo 10 escolas de Educação Infantil e 6
escolas de Ensino Fundamental (uma com EJA).

Dentro do Setor de Nutrição Escolar iniciou-se
uma série de esforços para coibir essa prática, sendo
que, em discussão do assunto nas reuniões do CAE surgiu a ideia do Conselho realizar visita aos agricultores
e agroindústrias habilitados. Os grupos de visita foram
compostos por um (1) membro do CAE, nutricionistas
do Setor de Nutrição Escolar e um (1) representante da
EMATER. Foi disponibilizada pelo Setor de Nutrição Escolar a relação dos produtos entregues por cada fornecedor, onde também constavam os produtos que não
estavam sendo entregues no momento, por não haver
produção segundo contato dos fornecedores com as
nutricionistas.

41

Prêmio CAE de Participação Social

23/10/2017, totalizando uma abrangência de 75%.
Dos dois não visitados, um era uma agroindústria localizada em município vizinho à Encantado e o outro era
um agricultor local que no momento do agendamento
da visita disse ter ocorrido uma perda na produção,
não produzindo mais os itens que havia cotado, sendo
que, este fornecedor pediu desistência dos itens posteriormente. Concluímos que, essa ação conjunta entre
o CAE, EMATER e nutricionistas do município foi muito
importante, pois pudemos verificar durante as visitas
que o produtor realmente estava produzindo os produtos cotados. Pretende-se expandir as visitas aos demais
fornecedores que participam do Sistema de Registro
de Preço.

Nas reuniões para planejar essa ação, surgiu à
necessidade de termos junto alguém técnico, que nos
orientasse sobre os cultivos e se aquela quantidade
produzida supria a demanda da alimentação escolar,
por isso a EMATER passou a fazer parte dos grupos de
visitas. As visitas foram previamente agendadas pela
EMATER com os agricultores e agroindústrias. Todas as
visitas foram registradas em um formulário específico
para este fim, constando os responsáveis pela visita e
anotações importantes da mesma.
Dos oito agricultores e agroindústrias que participaram do processo de Chamada Pública 01/2017,
seis foram visitados no período de 16/08/2017 à

FIcA A DIcA!
A Educação Alimentar é um dos objetivos do PNAE. E o cardápio pode
ser um importante instrumento pedagógico!
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Francisco Beltrão é um município do sudoeste do Paraná. Tem uma população estimada pelo IBGE de 89.942 habitantes. A cidade tem como
principal atividade econômica a indústria de alimentos e a indústria têxtil.
O nome do município é uma homenagem ao paranaense Francisco Gutierrez Beltrão, nascido em 1875, considerado um colonizador do Paraná.
A cidade tem 40 escolas com 8.984 alunos. O município tem na sua
historia registros que demonstram comprometimento com a oferta de
alimentação escolar de qualidade.
O CAE de Francisco Beltrão apresenta um relato que ilustra o papel do
Conselho na cooperação e implantação de politicas sociais.

InSTRUÇÃO nORMATIVA nº 001/2017

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

Autor: Glaucia Regina Zonta Chaves, Andreia Giustti e Eliziane Luisa Miranda

conselheiros:

Conselho.

Almir Antonio calegari; cristieli Parizotto
Steimbach; Ana claudia Morandi; Marilda Borghezam; Andreia Giusti; Silvania colaco De Arruda Anhaia; Daiane Soares; Eliziane Luisa Miranda;
Dirce De Souza Mello; Gemanir Salete Bordignon
Da costa; Luciane Balbinotti; Glaucia Regina Zonta chaves; noeli Maria Rose De Avila; Sidney Pasqualetto junior; Rodrigo Possamai.

Na reunião ficou decidido pelas APMF´s e presentes, juntamente com o Conselho de Alimentação
Escolar – CAE do município de Francisco Beltrão – PR, o
estabelecimento de uma lei municipal para regulamentar a comercialização de lanches diferenciados e festas
de aniversário no município supracitado.
Em reunião ordinária do CAE, após a reunião
com as APMF´s e posterior conversa com os representantes da Secretaria Municipal de Educação, decidiu-se
por criar uma Instrução Normativa, devido à necessidade de se estabelecer, com agilidade, normas e limites
para os problemas que vinham acontecendo nas escolas municipais e CMEI´s, e sobre os quais o CAE vinha recebendo constantes denúncias, mas encontrava

No ano de 2016, mais especificamente no mês
de maio, após vários debates em reuniões ordinárias mensais realizadas por este conselho em relação
a denúncias de realização de festas de aniversários e
comercialização de lanches diferenciados e fora dos
padrões nutricionais já estabelecidos pela lei estadual
14.855/2005, foi decidido realizar uma reunião com as
Associações de Pais, Mestres e Funcionários - APMF´s
das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil
– CMEI´s do município de Francisco Beltrão – PR, para
tomarmos juntamente com estes uma decisão em relação à atitude a ser tomada para cessar os problemas
e melhorar a qualidade da alimentação no ambiente
escolar, bem como para que os lanches diferenciados
não interferissem na alimentação saudável e de altos
parâmetros nutricionais organizada e acompanhada
pela equipe nutricional responsável pela alimentação
escolar do município e também fiscalizada por este
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Após a assinatura, a Instrução Normativa foi entregue a cada unidade de ensino do município.
Em seguida foram realizadas várias conversas
com diretores e merendeiras, e foi solicitado que as
direções tornassem possível a divulgação da normativa
a fim de que a comunidade escolar tomasse ciência da
mesma. Depois da entrega e recebimento nas unidades
escolares, o CAE iniciou os trabalhos de fiscalização e,
sempre que possível, em conversas com a comunidade escolar colocou a existência desta normativa explicando que a cobrança e a fiscalização estavam sendo
realizadas por este conselho, deixando-os cientes da
importância deste instrumento e das consequências do
não cumprimento, bem como solicitando parcerias na
fiscalização, pedindo que sempre façam denúncias a
este conselho para que assim possamos ter maior efetividade na fiscalização e cobrança.

dificuldades para cobrar novas atitudes apenas com a
legislação estadual nº 14855/2005.
Pensando nisso e nas necessidades encontradas
no município, criou-se então a instrução normativa
001/2017 ainda no ano de 2016 que, contudo, só foi
estabelecida em 2017 depois da troca da administração municipal, após as eleições de 2016.
A presente instrução normativa estabelece normas a serem seguidas por todos os estabelecimentos
de ensino público municipal de Francisco Beltrão – PR.
Esta, além de normatizar a comercialização dos lanches
diferenciados e festas de aniversário, também estabelece normas referentes à produção de lanches diferenciados para professores e/ou funcionários dos estabelecimentos de ensino municipal.

Destaca-se que foram realizadas várias reuniões
com a presença de responsáveis de instituições de ensino municipal, por descumprir esta instrução normativa, sendo realizada ata de ciência e advertência por
ser o primeiro momento de descumprimento deste
instrumento e deixando claro o processo posterior, na
reincidência do problema no mesmo estabelecimento
de ensino. Assim temos diminuído significativamente
os problemas relacionados com lanches diferenciados,
inclusive para professores e funcionários.

Esta normativa não interfere na realização de festas tradicionais das comunidades escolares como festas juninas, da primavera e folclóricas e nem de datas
comemorativas como dia das crianças, dias das mães,
dia dos pais, etc, bem como na realização de práticas
pedagógicas, desde que atenda os itens do capítulo III
do Código de Saúde do Paraná.

Ressaltamos a preocupação do CAE em desempenhar sua função quanto à fiscalização da alimentação escolar, priorizando a aplicação de recursos na
compra de alimentos saudáveis seguindo os padrões
nutricionais adequados ao desenvolvimento pleno das
crianças, e amenizando o desperdício de alimentos da
merenda escolar.

FIcA A DIcA!
Buscar soluções para os problemas observados e realizar articulações
que resultem em ações positivas.
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Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, conta com uma população
de quase 1,5 milhão de habitantes.
Terra do GRE-NAL, o primeiro nome da cidade foi Porto Viamão porque
a região, ainda não povoada, era chamada de Campos de Viamão. Depois passou a ser Porto Dornelles, Porto dos Casais (porque muitos casais da ilha dos Açores vieram para a região) para, finalmente em 1773,
ser Porto Alegre. Dizem que o nome é esse porque a paisagem da beira
do rio é tão bonita que deixa a população alegre.
Porto Alegre tem 339 escolas que atendem setenta e dois mil, quinhentos e trinta alunos. É uma rede grande que em 2018 recebeu cerca de
nove milhões de reais de recurso federal para o PNAE.
O relato do CAE de Porto Alegre apresenta uma iniciativa que une o
programa de alimentação escolar com a segurança alimentar e nutricional. E permite a reﬂexão sobre a importância dos conselhos de controle
social como instâncias de participação da sociedade nas políticas de estado.

RELATO DE ExPERIÊncIA DO MUnIcÍPIO DE PORTO ALEGRE

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PORTO ALEGRE/ RS

Autor: Carla Maria Granja Brum e Anelise Bozetto da Silva

conselheiros:

pequenas mudanças nos hábitos diários, sendo exemplo aos alunos;

Adriana Ludke nardi; Sara Bortoluz; Katia
Ekizian Tanielian; Ester Rodrigues Leao; Luciana
Leite Pereira; Henrique Oliveira Strehl; Maria De
Guadalupe Menezes De Lima; catia Guimaraens
Teixeira; Maria Herminia Diogo Ribeiro; nelza jaqueline Siqueira Franco; noris Borba Dos Reis; Rosangela Parmigiani; Zila Maria Teixeira Dos Santos; Ana Paula Da Silva Silveira.

- Incluir a alimentação saudável como um conteúdo transversal permanente das áreas do conhecimento.
Esse concurso foi pensado, devido entender que
a promoção de alimentação saudável no espaço escolar tem sido apontada, mundialmente, como uma das
estratégias com maior poder de impacto na saúde da
população, especialmente pela missão da escola na
formação de valores, atitudes e comportamentos.

O Conselho de Alimentação Escolar de Porto
Alegre realizou o Concurso NUTRINDO SAÚDE NA ESCOLA com o objetivo das escolas trabalharem o tema
alimentação saudável segundo a Resolução 26/2013
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
e estimular o interesse do aluno e envolvimento dos
educadores no tema da alimentação saudável, e:

Os alunos estão cada vez mais “gordinhos” e
menos “magrinhos”, resultado comprovado nas avaliações nutricionais que são realizadas a cada ano nas
escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.
Os dados mostram que as crianças estão se alimentando mal, o que se percebe também nas escolas, com o
alto consumo de guloseimas contendo alta quantidade
de gordura, sal, açúcar e corantes, como salgadinhos,
biscoitos recheados, refrigerantes e etc. Em geral, é
preciso que os alunos frequentem mais o refeitório da
escola, deixando de trocar uma comida saudável, nutritiva e equilibrada do cardápio por guloseimas.

- Incentivar que os alunos freqüentem o refeitório e consumam a alimentação da escola, evitando que
tragam de casa lanches não saudáveis, visto a garantia
da qualidade nutricional do cardápio oferecido;
- Conscientizar professores, funcionários, pais e
comunidade escolar sobre a importância da adoção de
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Pensando nisso, o CAE encaminhou para todas
as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental
um edital do Concurso NUTRINDO SAÚDE NA ESCOLA
com as informações para participação e um folder para
divulgação.
O concurso se destinou a criação de um cartaz,
por escola, que descrevesse uma frase e desenho ou
figura que represente o que é alimentação saudável
na escola. A ideia proposta foi que cada professor trabalhasse o tema proposto em cada turma, na Semana
da Alimentação de 13 a 19 de outubro de 2014, e se
criasse um cartaz. Foi enviado material de apoio para
os professores trabalharem o tema. Foi recebido um
cartaz por escola que era responsável por fazer uma
seleção interna e escolher o cartaz que iria representar
a escola.

Devido essa realidade, falar da importância da
boa alimentação é papel da escola, pois é nesta época
que as crianças estão se desenvolvendo e uma alimentação saudável é imprescindível. É também nessa época da vida que formamos hábitos alimentares, ou seja,
que “aprendemos” a conhecer os alimentos. Assim, a
escola tem extrema importância na formação dos hábitos alimentares de seus alunos, e a partir de trabalhos
de educação alimentar e nutricional e oficinas de culinária, o professor poderá apresentar vários alimentos à
criança e incentivar que os alunos se alimentem de forma saudável. Dessa forma, além de despertar o espírito
de equipe nas crianças, ainda desperta sua curiosidade
para provar alimentos novos e consumir a alimentação
da escola.

Os trabalhos inscritos foram avaliados por uma
comissão (1 representante do CAE, 1 representante do
pedagógico, 1 representante do setor de nutrição, 1
técnica em nutrição, 1 representante do setor de assessoria de temas transversais) que foi definida pelo
Conselho de Alimentação Escolar e avaliou segundo
os critérios:

Cartaz vencedor foi o do aluno Charles Rossato da Silva da EMEF Anísio Teixeira.
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a) fidelidade ao tema proposto;

Rede Municipal de Ensino e uma cópia para as 232 Instituições Conveniadas. Também foi exposto na entrada
da SMED, locais públicos disponíveis para exposição e
nas escolas que participaram do concurso. A escola do
cartaz vencedor recebeu um almoço especial e saudável para todos os alunos e proporcionou um momento
de reflexão e discussão sobre o tema. Os cartazes classificados de 2° a 10° lugar foram expostos na entrada
do prédio da SMED e locais públicos disponíveis para
exposição.

b) criatividade;
c) originalidade;
d) o cartaz deve ser passível de reprodução.
O resultado final do concurso foi divulgado no
site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e como
premiação o cartaz vencedor classificado em 1º lugar
foi reproduzido e enviado duas cópias para exposição
nos refeitórios e entradas de todas as 100 escolas da

Abaixo, segue foto do folder que foi enviado
junto com o edital:

FIcA A DIcA!
Envolver alunos e professores no tema da alimentação saudável é um
desafio. Ações positivas e muita criatividade sempre são bem vindas!
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áGUAS LInDAS DE GOIáS/GO

c E n T R O - O E S T E

Águas Lindas de Goiás é um município que fica pertinho do Distrito
Federal e tem esse nome por causa de uma nascente de água pura
chamada Águas Lindas.
É uma cidade novinha, com uma história recente. Fazia parte do município de Santo Antônio do Descoberto e era conhecida como Parque
da Barragem.
Tem vegetação típica de cerrado e uma população predominantemente urbana estimada de 207.070 habitantes. Os habitantes de Aguas
Lindas são chamados de águas lindenses.
Águas Lindas de Goiás tem 52 escolas que atendem vinte e um mil,
trezentos e vinte e nove alunos.
O Relato de Experiência do CAE de Águas Lindas descreve um conjunto de ações realizadas para mobilizar a comunidade escolar no sentido
de introduzir no projeto pedagógico do sistema educacional um conjunto de temas ligados à alimentação e nutrição.

InTERAÇÃO DO cAE nO SISTEMA DE EnSInO
Relato de Experiência do Conselho de Alimentação Escolar do município de Águas Lindas de Goiás/GO
Autora: Geralda Silva Rosa

conselheiros:

sitado pelo Conselho de Alimentação Escolar e é feito
registro, caso seja encontrada alguma irregularidade,
para tomada de providências.

Americo carlos Bergo; Dorvalino Ferreira Da Silva; Antonio De Sousa Brasil neto; Marli
Dias Pereira; Francisco De Assis Do nascimento;
Itacy Sousa junior; Geralda Da Silva Rosa; Rosiley
clarett cavalcante; Karine Magalhaes De Souza;
Maria Gomes De Morais; Margarete Ferreira De
Paula; Antonio jose Dos Santos; Severino Pereira
nunes; Manoel Tavares Maia

No ano de 2017 o nosso município recebeu o
CECANE2, o qual realizou capacitação para órgãos públicos envolvidos com a Alimentação, ficando a obrigação de o nosso município cumprir algumas ações e
metas para sanar as falhas encontradas.

No Município de Águas Lindas de Goiás há 43
escolas (03 escolas rurais), 03 creches e 05 creches
conveniadas. O FNDE / PNAE repassa os recursos para
a Prefeitura.
A Entidade Executora conta com a Secretaria
Municipal de Educação, sob a responsabilidade do Secretário Municipal de Educação, o Departamento de
Merenda Escolar, o Departamento de Superintendente
de Logística e suprimentos, e quatro nutricionistas.
O Conselho de Alimentação escolar foi muito
elogiado pelos palestrantes e no decorrer de dias após
dias estamos mobilizando este trabalho voluntário procurando cumprir a legislação do PNAE.

O depósito alugado e localizado no prédio da
Secretaria Municipal de Educação periodicamente é vi-

2. Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar, vinculado às Universidades
Federais. Neste caso, trata-se do CECANE-UFG (nota do editor).
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lho escolar, corpo docente, discentes, diretor escolar,
coordenador pedagógico, vigia, auxiliares de serviços
gerais/ alimentares.

Os cardápios são feitos pelas nutricionistas e encaminhados para as Unidades Escolares com os cálculos de nutrientes e assinados pelas responsáveis. É encaminhada cópia para o conselho com a parceria para
elaboração e apreciação.
Os conselheiros do CAE fazem visitas às escolas e
observam se o cardápio está sendo cumprido. O CAE
está sempre atento aos relatórios das nutricionistas.
Atualmente o teste de aceitabilidade e manual de boas
práticas serão aplicados no segundo semestre.
O Conselho de Alimentação Escolar se mobilizou, conforme o plano de ação e trabalho, para que
a prefeitura aplique o recurso e valorize a agricultura
familiar.
E conforme o registro de atas as tarefas do CAE
foram divididas, ficando dois conselheiros sempre na
Prefeitura para averiguar o edital da compra da Agricultura Familiar, e outros responsáveis pela mobilização
em prol da importância da alimentação saudável, bem
como em licitações/ contrato/ compra.

Este conselho recomendou ainda a utilização do
cardápio como material pedagógico de alfabetização.
O referido pode ser trabalhado para a leitura e escrita,
matemática e raciocínio lógico, práticas educativas, e
para manter esta mobilização sobre as práticas educativas e alimentares, permanentes e contínuas e em
coletividade no ambiente escolar.

O CAE publicou a Circular de nº 03 de 18 de
Maio de 2018, que foi encaminhada aos diretores da
rede municipal de ensino do Município de Águas Lindas
de Goiás, com vistas à inserção como projeto de mobilização escolar no Projeto Político Pedagógico (PPP) a
recomendação de inovação do PPP: possibilidades em
trabalhar projetos com temas voltados à realidade do
aluno, como alimentação saudável, horta escolar, desperdícios alimentares, cuidados com a saúde (obesidade infantil, diabetes), importância da água, reciclagem,
separação do lixo, cuidados com a natureza e outros,
conforme parceria com a comunidade escolar, conse-

E orientamos aos gestores escolares que os novos livros didáticos virão com estes temas, pequenos
textos, ícones na capa para despertar a curiosidade do
alunado.
O Planejamento Escolar, conforme os comandos
pode envolver o aprendizado de forma significativa e
prazerosa.

FIcA A DIcA!
A proximidade do CAE com a Comunidade Escolar pode render
muitos frutos!
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Bem na divisa com o Paraguai e perto do Paraná está Paranhos, cidade
do Mato Grosso Sul.
A erva mate é uma planta nativa da região de Paranhos e hoje se
constitui uma tradicional riqueza culinária. Contudo, nos dias de hoje
a atividade econômica predominante é a agropecuária.
Paranhos tem uma população de 14.048 habitantes, tem um clima de
temperaturas agradáveis, e sofre a influência da Bacia do Rio da Prata.
Paranhos tem 10 escolas municipais que atendem a três mil, oitocentos e sessenta e nove alunos.
É uma região que abriga povos indígenas e a diversidade cultural é um
desafio para os gestores locais.
Inserido neste contexto o CAE de Paranhos apresenta em seu relato
uma experiência no atendimento às comunidades indígenas. É um relato que reforça que o diálogo é uma boa estratégia e que é importante aproximar os conhecimentos, observar, e aprender uns com outros.
RELATOS DE ExPERIÊncIAS DAS VISITAS REALIZADAS nAS EScOLAS DAS cOMUnIDADES InDÍGEnAS

Relato de Experiência do Conselho de Alimentação Escolar de Paranhos/MS

Autor: Mauricio dos Santos Silva

conselheiros:

para avaliar o gerenciamento de estoque, o cardápio,
a higiene na preparação dos ingredientes e o fornecimento dos mesmos. Através do trabalho in loco, os
conselheiros tiveram esse conhecimento. Também puderam acompanhar o trabalho das merendeiras das comunidades indígenas, averiguando melhorias nas boas
práticas de manipulação de alimentos, sem que estas
percam a essência da cultura local.

Eliana Lopes Pereira De Quadra; Sidney
Openkoski; Leosir Valentino Tosatti; Rafael Alexandre Voginsk; Mauricio Dos Santos Silva; josieli
Marla Prestes De Assuncao; nilza Basilio Da Silva; Alexandre Pereira Da Rosa; Reginaldo Adriano Brisqueleal; Fatima Maria Potrich; Rosangela
Aparecida casagrande; Rosenilda chagas; Roseli
Fatima Maccari; Elaine Antunes Da Silva.

Uma das dificuldades que o Conselho encontrou
no início da gestão foi fazer com que as merendeiras e
auxiliares seguissem as normas estabelecidas de boas
práticas de manipulação de alimentos e que usassem
os equipamentos de segurança (touca, avental, calçado
fechado, etc.). Devido a essa dificuldade a nutricionista
do município realiza semestralmente capacitações voltadas para essa prática.

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) foi
criado no município de Paranhos-MS através da Lei nº
189/1997 de 24 de março de 1997 para fiscalizar os
recursos destinados à merenda escolar e garantir as
boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos nas
instituições de ensino.

Através de visitas bimestrais realizadas pelo CAE
é possível verificar a qualidade da merenda escolar,
questionar os alunos se estão satisfeitos com a merenda, observar falhas que possam vir a prejudicar o bom
andamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre outras.

O município de Paranhos tem 2 escolas indígenas e 5 salas extensões distribuídas nas 5 aldeias do
município. Em média a distância da cidade até as aldeias é de 30 km. A etnia é o guarani/kaiowa.
É fundamental que os conselheiros conheçam
as cozinhas, as despensas e os refeitórios das escolas
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Para a realização das visitas é elaborado um planejamento com cronograma da escala de conselheiros
que irão se deslocar para as aldeias indígenas. Durante
a visita os conselheiros observam os itens constantes
no relatório de visita e também realizam o registro fotográfico.
A Secretaria de Educação é parceira do CAE, disponibilizando veículo para levar os conselheiros até as
respectivas aldeias.
educação a situação foi regularizada e está de acordo
com o que as normas de segurança orientam.

Nas reuniões que ocorrem após a realização das
visitas, os conselheiros relatam aos demais membros o
que foi observado e caso seja constatado alguma irregularidade, aponta-se sugestão de melhoria.

O CAE tem adotado no seu planejamento a rotatividade de conselheiros para realização das visitas
nas escolas das comunidades indígenas, para que todos conheçam a realidade das escolas (duas escolas e
cinco salas extensões) que estão distribuídas nas cinco
aldeias, dessa forma, garantindo o envolvimento de todos os membros e fortalecendo a atuação deste Conselho.

Durante a gestão deste Conselho obtivemos resultados exitosos em relação às visitas nas escolas das
comunidades indígenas. Devido à cultura indígena, o
processo de mudanças de alguns hábitos foi lento e
através de muito diálogo com a nutricionista e a Secretaria de Educação. Atualmente as cozinheiras e auxiliares já aceitam que devem seguir as normas de boas
práticas sanitárias e de higiene, fazem a manipulação
correta dos alimentos, bem como percebem a importância do uso adequado dos EPI’s, e a necessidade
constante de formação para a sua prática diária.

Outra ferramenta que os conselheiros têm adotado é o registro fotográfico, que possibilita a visualização do trabalho desenvolvido por todos. Esse registro fotográfico fica arquivado junto com o relatório de
visitas.
A comunicação entre os membros do CAE tem
sido através de um grupo de WhatsApp criado com
a finalidade de: convocação dos membros para reuniões, trocas de informações, aviso do cronograma de
visitas. A reunião é realizada mensalmente, conforme
calendário aprovado no início do ano, sendo esta toda
última quarta-feira do mês.
O Conselho, após realizar as visitas, informa à
Secretaria de Educação sobre as irregularidades encontradas durante as visitas e, depois, verifica as providências adotadas a respeito.

Devido o Conselho ter uma boa articulação com
a secretaria de educação, já foi possível obter resultados positivos, tais como a mudança de local para os
botijões de gás. Nas escolas indígenas, os botijões de
gás ficavam dentro da cozinha indígenas. Após as visitas dos conselheiros e conversas com a secretária de

Sendo assim, o CAE de Paranhos-MS tem trabalhado de forma autônoma e comprometida visando
à oferta de uma merenda de qualidade para todos os
alunos.

FIcA A DIcA!
Ir a campo. Observar a realidade. Documentar para depois trocar
ideias e buscar soluções.
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