Aplicativo de Controle Social do
Programa Nacional de Alimentação Escolar
GUIA DO NUTRICIONISTA

O e-Pnae é o aplicativo de controle social do
Programa Nacional de Alimentação Escolar em
que pais, alunos, professores, nutricionistas,
conselheiros de alimentação escolar e toda
comunidade poderão acompanhar e avaliar a
alimentação escolar oferecida nas escolas
públicas de todo o país.

Para usufruir de todas as
funcionalidades, o nutricionista
do PNAE deverá fazer o
download do aplicativo nas
lojas Apple (iOS) ou Google
(Android), informar seu perﬁl e
autenticar com seu usuário
Brasil Cidadão, do Governo
Federal.
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O nutricionista terá a oportunidade de navegar pelo mapa do seu município e favoritar
sua escola ou uma escola que desperte mais seu interesse ou mereça uma atenção
especial quanto à alimentação escolar. Também é possível avaliar a alimentação
oferecida por uma escola, adicionar comentários e fotos que fundamentem a
avaliação.
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Estarão disponíveis dados sobre as
prestações de contas realizadas
pela Entidade Executora quanto à
alimentação escolar, como também
informações sobre a escola,
nutricionista responsável técnico e
Conselho de Alimentação Escolar
(CAE) locais.

O e-Pnae possibilita o contato direto da comunidade com o(s) nutricionista(s) do
município e com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

Ao clicar no ícone os usuários poderão enviar uma mensagem para
tirar dúvidas ou enviar sugestões diretamente ao(s) nutricionista(s)
ou ao CAE do município.

Quando o nutricionista do PNAE estiver
logado com o perﬁl nutricionista no
aplicativo, ele poderá ler todas as
mensagens que foram direcionadas pela
comunidade ao responsável pela
alimentação escolar do município. O
melhor é que todos os nutricionistas do
quadro técnico do município terão acesso a
estas mensagens, pois assim ﬁca mais fácil
o acompanhamento do recebimento e
retorno das questões levantadas!

Teste seu conhecimento
Responda a um quiz e ganhe pontos

INICIAR

Além de todas as funcionalidades
vinculadas a alimentação escolar de sua
escola, no e-PNAE o usuário irá conhecer
mais sobre o PNAE por meio de um quiz
interativo com perguntas sobre vários
aspectos do programa.

O usuário também recebe dicas
sobre Controle Social, Agricultura
Familiar e Alimentação Saudável, e
ainda ﬁca antenado com as últimas
notícias do FNDE.

Por meio do painel de atividades o usuário poderá conhecer suas conquistas e sua
colocação regional, que será calculada com base na quantidade de interações feitas no
aplicativo, como avaliações, comentários, compartilhamento de notícias e respostas
no quiz.
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Quanto mais interagir no e-PNAE, mais medalhas o usuário poderá conquistar e
melhor será sua posição no ranking!

E-PNAE: todos juntos por uma alimentação escolar saudável e de qualidade para os alunos
das escolas públicas de educação básica do Brasil!

